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1.

ÚVOD

Většina studií věnující se ekonomické a finanční krizi se zaměřuje na makro pohled v kontextu
hospodářského růstu případně efektivity fiskálních politik, čímž se zabývá například studie EEIP, a.s.
„Krize veřejných financí a její dopad na podnikání“ z března 2012. Z pohledu dopadů krize na podniky
je ale důležitý mikro pohled, který nabídne zhodnocení vlivu krize na podniky z různých pohledů a
který je analyzován v této studii. Výsledky tohoto výzkumu ukazují možné směry průmyslové politiky
v ČR a jsou důležité především ze dvou následujících důvodů:
1) Dojde k identifikaci skupin podniků, které jsou zranitelné z pohledu nejen současné
ekonomické krize, ale i v případě jiných problémů ekonomiky, které mohou nastat (např.
rozpad Eurozóny, zpomalení růstu v Číně apod.).
2) Identifikace těchto podniků by měla ukázat, které oblasti potřebují v období krize podporu, a
tím poskytne základ k efektivním státním zásahům v oblasti průmyslové politiky.
Následující obrázek ukazuje, jak se problémy světové ekonomiky přelévají do ekonomiky české, a jaký
vliv mají tyto dopady na podniky. Je patrné, že regulace finančních trhů v EU ovlivňuje české
nefinanční podniky nepřímo přes importovaný efekt ze zahraničního finančního sektoru a taktéž přes
domácí finanční sektor (banky obvykle argumentují, že na vyšší kapitálové požadavky budou reagovat
snížením poskytování úvěrům domácnostem i podnikům). Obecně se dají dopady světové globální
finanční krize na podniky v ČR rozdělit na dvě hlavní skupiny:
ü Snížená dostupnost financí,
ü Snížená poptávka po produkci podniků.
Obrázek 1: Vliv a přenos dopadů světové finanční krize na podniky v České republice

Zdroj: EEIP na základě ČNB
Obě skupiny výrazně ovlivňují výkonnost tuzemských podniků. V prvním případě dochází ke snížené
možnosti financování jak běžného provozu firem, tak investic, což v některých případech vede k jejich
problémům s likviditou následovanou jejich insolvencí. Nicméně je vhodné připomenout, že jednou
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ze silných stránek českých podniků je právě jejich relativně nízká zadluženost vůči podnikům v EU (cca
40% podíl dluhu na HDP oproti cca 80 % v EU). Ve druhém případě dochází k poklesu poptávky,
tedy poklesu tržeb, což vede mimo jiné obvykle ke snížení zaměstnanosti (i když s určitým
zpožděním). Tato studie je strukturována tak, aby zhodnotila dopady finanční krize na podniky ve
třech základních oblastech:
1) dopady na zaměstnanost,
2) dopady na ekonomickou výkonnost podniků,
3) dopady na podniky podle technologické náročnosti produkce.
Jak již bylo uvedeno, jedním z cílů této studie je analyzovat dopad finanční krize na jednotlivé skupiny
podniků, tak aby bylo možno zefektivnit fiskální politiku. Nicméně i podnik sám se musí ve špatných
ekonomických podmínkách pokusit reagovat na zhoršenou situaci, aby nedošlo ke zhoršení jeho
výkonnosti, případně aby došlo k využití nových možností (Obrázek 2). Zde je vhodné poznamenat, že
krizový scénář by si podnik neměl vytvářet pouze v době krize, ale i v době příznivější ekonomické
situace. Analýza alternativních scénářů by měla být nedílnou součástí každého podnikatelského
plánu.
Obrázek 2: Jak by měl podnik postupovat v prostředí finanční a ekonomické krize

Zdroj: EEIP na základě BCG (2008)
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2.

MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU SVĚTOVÉ EKONOMIKY
2.1.

Základní makroekonomické ukazatele a výhledy světové ekonomiky

Ekonomická krize, která začala v roce 2008, zasáhla celosvětovou ekonomiku. Graf 1 ukazuje vývoj
růstu HDP v USA, Eurozóně a Německu v období 2007-2013. Ve všech světových ekonomikách došlo
k výraznému poklesu dynamiky hospodářského růstu v roce 2008. V roce 2009 se poté finanční krize
přelila do reálného sektoru, což se projevilo ve výrazném poklesu HDP až k 5 % u Německa. V letech
2010 a 2011 následně k obnovení růstu, v Německu až o 3,7 % v roce 2010 a o 3 % v roce 2011.
Nicméně výhled na rok 2012 není pro Evropu příliš pozitivní. Země Eurozóny momentálně čelí hrozbě
obnovené recese, dalším faktorem ovlivňujícím HDP je pak rozšíření dluhové krize především na
Španělsko, Francii a Itálii. Přestože v Německu je růst HDP stále nad úrovní Eurozóny, v roce 2012 se
očekává pokles růstu hluboko pod 3 %. Naopak, se očekává, že růst USA se v roce 2012 udrží na
úrovni 2 %.
Graf 1: Vývoj HDP ve světě v období 2007-2013
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Zdroj: Eurostat (data stažena dne 19. 5. 2012)
Celkové globální zpomalení by mělo zbrzdit inflaci ve všech sledovaných ekonomikách. Jak dokládá
Graf 2, v roce 2008 a na počátku 2009 se pohybovala inflace v USA kolem nuly, v Eurozóně a
Německu pak prudce poklesla až na hodnoty okolo 1 %. V roce 2011 sice došlo k nárůstu inflace,
v letech 2012 a 2013 se však opět očekává pokles k úrovni kolem 1,5 %. Nicméně se nedá vyloučit i
její nárůst z důvodu expanzivní monetární politiky centrálních bank a to zejména díky mimořádným
nástrojům centrálních bank, jež mají za následek zvýšení peněžní zásoby, a tudíž vyvolávají inflační
tlaky. Příkladem může být speciální úvěrová facilita (ve zkratce LTRO) Evropské centrální banky (ECB)
pro evropské banky z prosince 2011 a února 2012, pomocí níž bylo bankám poskytnuto téměř 1 bil.
EUR.
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Graf 2: Vývoj
růstu
inflace
ve
světě
v období 20072013

Zdroj: ČNB, OECD http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/gev_2012_04.pdf, duben
2012; Poznámka: Hodnoty pro roky 2012 a 2013 jsou odhady podle OECD

Finanční krize ovlivňuje i kurzy měny, které reagují na nervozitu na finančních trzích s tím, jak se
neustále prohlubují náznaky recese a panuje nejistota na finančních trzích (řešení dluhové krize
Eurozóny se neustále odkládá a není kompletní). Ve 4. čtvrtletí 2011 Euro vůči světovým měnám
oslabilo, přičemž se očekává další pokles (Graf 3). Nicméně v horizontu jednoho roku by Euro vůči
dolaru mohlo podle studií ČNB z května 2012 posílit. S ohledem na otevřenost české ekonomiky
nezůstává bez překvapení, že kurz koruny je volatilnější, než je tomu i světových měn, což vytváří tlak
na efektivní kurzové zajištění u českých importérů a exportérů. Tento fakt je jedním z argumentů pro
přijetí EURA, čímž by bylo eliminováno jedno z významných rizik zahraničního obchodu.
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Graf 3: Vývoj kurzu měn k Euru v období 2007-2013 (leden 2007 = 100 %)

Zdroj: ČNB, Consensus Forecast
(http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/gev_2012_04.pdf, duben 2012)
Poznámka: Hodnoty pro roky 2012 a 2013 jsou odhady podle OECD

Světová ekonomika je výrazně ovlivněna i cenami ropy a zemního plynu. Jak ukazuje Graf 4, cena
těchto komodit po maximu v červnu 2008 vykazuje rostoucí trend od roku 2009. V polovině prosince
2011 došlo k poklesu ceny ropy na více než dvouměsíční minimum, když trhy reagovaly na možný pád
Eurozóny do recese, poté ale cena opět rostla. Tento růst je ale vnímán spíše jako dočasný, v letech
2012 a 2013 je očekáván klesající sklon křivky ceny daných komodit. Dalšímu růstu cen ropy brání
hrozba recese v Eurozóně a silně zhodnocený americký dolar. Na druhou stranu je zde však u ropy
riziko v podobě odstavení dodávek ropy z Íránu a eventuálně dalších politicky nestabilních zemí
Blízkého východu, což by vedlo k dalšímu růstu cen.
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Graf 4: Vývoj cen ropy a zemního plynu v USD 2007-2012
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Zdroj: ČNB, MMF, http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/gev_2012_04.pdf,
duben 2012
Poznámka: Hodnoty pro roky 2012 a 2013 jsou odhady podle MMF

V roce 2011 došlo také k poklesu průměrného měsíčního indexu neenergetických komodit, jak
dokládá Graf 5. Nicméně tento pokles se zastavil v lednu roku 2012, především zásluhou cen
potravinářských komodit. V letech 2012 a 2013 se podle předpovědi očekává cenová stagnace v této
oblasti.
Graf 5: Vývoj cen neenergetických surovin v období 2007-2013

Zdroj:ČNB, Bloomberg, http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/gev_2012_04.pdf,
duben 2012; Poznámka: Hodnoty pro roky 2012 a 2013 jsou odhady podle Bloomberg
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2.2.

Základní makroekonomické ukazatele a výhledy ČR ve srovnání s EU

Graf 6 znázorňuje růst HDP v EU v období 2000-2013 (přičemž hodnoty za roky 2012 a 2013 jsou
odhad). Pro srovnání uvádíme průměrnou míru růstu HDP v Eurozóně i průměrnou míru růstu
současné podoby Unie (EU 27). Česká ekonomika rostla od roku 2000 výrazně rychleji, než byl
průměr EU, je zde však zřejmá závislost vývoje v ČR na ekonomickém vývoji v EU. ČR patří mezi
exportně orientované a otevřené ekonomiky, hospodářský cyklus ČR je tedy silně závislý na vývozech
do zemí EU 15, což platí i pro Slovensko a Polsko, dva významné obchodní partnery ČR. Od roku 2008
je zřejmý pokles růstu HDP ve všech sledovaných oblastech, od roku 2010 Česká republika opět roste
rychleji. V roce 2012 je očekáváno, že růst HDP v ČR bude stagnovat stejně jako v EU, v roce 2013 by
mělo dojít opět k růstu.
Graf 6: Reálný růst HDP v EU a ČR v období 2000-2013 (% změna oproti předchozímu roku)

Zdroj: Eurostat (data stažena dne 21. 5. 2012)
Poznámka: Údaje za rok 2012 a 2013 označené písmenem f jsou předpovědi Eurostatu

Graf 7 ilustruje vývoj životní úrovně v ČR (měřeno HDP na obyvatele v paritě kupní síly) od roku 2000.
HDP na obyvatele zaznamenalo výrazný nárůst z 68 % evropského průměru v roce 2000 na téměř 80
% v roce 2010. Rychlejší ekonomický růst nových členských států (ČR, Polsko, Slovensko atd.) měl za
následek postupnou reálnou ekonomickou konvergenci, je však zřejmé, že ve střednědobém
horizontu bude i nadále přetrvávat výrazný rozdíl v životní úrovni v zemích EU 15 (měřeno HDP na
obyvatele) a novými členskými státy (viz důvody zmíněné níže). Nicméně, jak ukazuje graf níže, trend
dohánění životní úrovně v posledních letech víceméně ustal.
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Graf 7: HDP na obyvatele (v paritě kupní síly, EU 27=100) v období 1995-2010

Zdroj: Eurostat (data stažena dne 21.5.2012)

Navzdory rychlému ekonomickému růstu, nedocházelo v posledních letech k výraznému nárůstu cen
v české ekonomice. Výjimkou je rok 2008, kdy průměrná inflace překročila 6 %, tento růst byl však
způsoben několika faktory - např. vyšší cenou ropy a v návaznosti ceny energií, zvýšenou poptávkou
po potravinách z asijských zemí či vládní reformou veřejných financí. V následujících letech se však
vrátila inflace zpět k nízkým hodnotám. Následující graf ukazuje vývoj v posledních měsících a
dokládá, že dynamika cenové hladiny České republiky převyšuje hodnoty jak v zemích EU-27 tak i v
Eurozóně. Nicméně její absolutní úroveň zůstává cca na 3/4 průměru EU.
Graf 8: Harmonizovaný index spotřebitelských cen - HICP v EU a ČR v 2010 – 2011

Zdroj: Eurostat (data stažena dne 21.5.2012)
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2.3.

Hlavní determinanty a udržitelnost hospodářského růstu ČR

Rychlý hospodářský růst ČR v posledních letech byl generován především vybranými odvětvími
zpracovatelského průmyslu. Přesun výroby s nižší přidanou hodnotou ze zemí západní Evropy do
nových členských států s levnější pracovní silou (ČR, Slovensko, Polsko atd.) se vyznačoval
významným přílivem PZI do průmyslu ČR a začleňováním těchto odvětví do globálního hodnotového
řetězce, což se dále projevilo na rostoucích vývozech ČR. Firmy pod zahraniční kontrolou významně
přispívaly k růstu české ekonomiky a to především v posledních letech. Tyto podniky se v mnoha
odvětvích podílely na růstu hrubé přidané hodnoty výrazněji než podniky domácí. Zároveň je třeba
zdůraznit, že firmy pod zahraniční kontrolou významným způsobem ovlivnily růst domácích podniků
v navazujících dodavatelských odvětvích. Tabulka 1 dokumentuje vývoj průmyslové produkce od roku
2004. Nejrychlejší růst, vykazující rovněž významný podíl na zásobě PZI, zaznamenala výroba
ostatních dopravních prostředků a zařízení (nárůst od roku 2004 o více než 100 %) a odvětví úzce
navázaná na automobilový průmysl (plastové a pryžové výrobky, výroba elektrických a optických
přístrojů a zařízení atd.)
Tabulka 1: Index průmyslové produkce podle ekonomických činností v ČR 2004-2011 (Bazický index průměr roku 2005 = 100)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Průmysl celkem

96,3

100,0

108,3

119,8

117,7

101,6

112,1

119,8

Těžba a dobývání

103,3

100,0

100,0

98,9

95,9

95,0

94,7

95,9

Těžba a úprava černého a hnědého
uhlí

100,0

100,0

100,8

98,9

96,4

90,2

88,2

88,8

Ostatní těžba a dobývání

95,1

100,0

109,3

102,5

105,2

89,3

104,8

103,3

Podpůrné činnosti při těžbě

179,7

100,0

79,5

87,5

66,1

65,0

54,0

65,6

Zpracovatelský průmysl

95,1

100,0

109,5

123,0

121,2

102,7

114,5

124,0

Výroba potravinářských výrobků

102,3

100,0

100,3

104,0

91,7

93,9

94,4

90,0

Výroba nápojů

106,0

100,0

109,3

115,8

115,8

91,9

82,8

85,6

Výroba textilií

102,1

100,0

105,8

114,4

97,8

85,2

88,6

94,9

Výroba oděvů

91,0

100,0

81,9

75,9

72,1

63,3

60,8

63,3

Výroba usní a souvisejících výrobků

103,9

100,0

103,4

109,2

97,9

72,5

80,3

90,9

Zpracování dřeva, výroba
dřevěných, korkových, proutěných a
slaměných výrobků, kromě nábytku

95,3

100,0

108,1

117,0

113,9

110,0

111,5

105,9

Výroba papíru a výrobků z papíru

95,8

100,0

101,7

109,4

103,9

96,1

101,0

101,2

Tisk a rozmnožování nahraných
nosičů

94,3

100,0

91,4

117,5

121,1

100,4

103,1

104,6

Výroba koksu a rafinovaných
ropných produktů

88,2

100,0

102,3

97,9

112,4

100,8

104,4

94,6

Výroba chemických látek a
chemických přípravků

95,8

100,0

99,0

97,6

102,8

89,7

98,4

99,2
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Výroba základních farmaceutických
výrobků a farmaceutických přípravků

84,0

100,0

107,7

112,6

113,3

101,6

116,7

119,3

Výroba pryžových a plastových
výrobků

89,7

100,0

114,6

136,2

132,9

118,3

125,1

137,6

Výroba ostatních nekovových
minerálních výrobků

97,9

100,0

98,0

115,4

112,5

88,8

87,6

90,0

Výroba základních kovů, hutní
zpracování; slévárenství

112,2

100,0

108,0

97,3

101,7

73,8

89,8

94,7

98,4

100,0

107,0

131,2

117,3

88,4

103,2

110,7

Výroba počítačů, elektronických a
optických přístrojů a zařízení

94,2

100,0

122,9

145,5

156,6

130,4

164,5

148,3

Výroba elektrických zařízení

94,5

100,0

117,0

133,1

134,7

113,2

133,1

147,1

Výroba strojů a zařízení, j.n.

90,1

100,0

120,0

138,9

147,9

106,0

122,3

137,3

Výroba motorových vozidel (kromě
motocyklů), přívěsů a návěsů

81,2

100,0

118,2

137,9

136,7

121,8

149,4

181,1

Výroba ostatních dopravních
prostředků a zařízení

101,3

100,0

123,3

179,6

183,7

179,2

198,8

242,7

Výroba nábytku

98,5

100,0

108,3

120,3

115,1

98,4

92,4

92,0

Ostatní zpracovatelský průmysl

98,7

100,0

108,4

113,1

116,0

93,5

96,7

99,6

Opravy a instalace strojů a zařízení

106,4

100,0

108,0

111,5

114,5

130,1

127,8

147,1

Výroba a rozvod elektřiny, plynu
tepla a klimatizovaného vzduchu

102,0

100,0

103,1

104,8

100,0

96,1

101,1

98,3

Výroba a rozvod elektřiny, plynu
tepla a klimatizovaného vzduchu

102,0

100,0

103,1

104,8

100,0

96,1

101,1

98,3

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů a
zařízení

Zdroj: ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pru_cr (Tab. 3.1 Index průmyslové produkce, 21. 5. 2012)
Poznámka: V této tabulce není uvedeno odvětví NACE E (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady
a sanacemi), které ČSÚ v rámci publikace těchto dat neuvádí. Při započtení hodnoty tohoto odvětví pak průmysl tvoří 30,3 %
hrubé přidané hodnoty ČR. Pro ilustraci je uvedena tabulka 2, kde jsou zahrnuty všechny činnosti.

Tyto klíčové sektory jsou významným způsobem zapojené do globálních hodnotových řetězců
(především skrze mezinárodní automobilové koncerny) a jsou nejvíce závislé na exportních zakázkách
ze zahraničí, proto lze pozorovat dramatické zpomalení růstu těchto odvětví v roce 2008, který
souvisel s dopady globální ekonomické krize na hlavní obchodní partnery ČR. Výroba elektrických a
optických přístrojů zaznamenala z těchto odvětví nejnižší pokles, což je dáno především faktem, že
toto odvětví čelí relativně silné domácí poptávce – nižší vývoz a výpadek subdodávek pro
automobilový průmysl se tak neprojevil tak významně na poklesu celkové produkce v tomto odvětví.
Tato odvětví zaznamenala výrazný nárůst podniků pod zahraniční kontrolou (příliv PZI) - resp.
narůstal podíl podniků pod zahraniční kontrolou na hrubé přidané hodnotě národního hospodářství
(HPH) - Zahraniční podniky táhly růst celkové přidané hodnoty a byly motorem hospodářského
rozvoje ČR v poslední dekádě: zatímco subsektor zahraničních podniků rostl v průměru 21,6 % ročně
(měřeno ukazatelem HPH ve stálých cenách), celková přidaná hodnota domácích podniků rostla ve
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stejném období pouze 3,2 % meziročně 1. Dlouhodobě tak v ČR vzniká problém tzv. duální ekonomiky,
kdy domácí podniky zaostávají za podniky pod zahraniční kontrolou a hospodářský růst je tak závislý
na přítomnosti zahraničních subjektů.
Pro ilustraci důležitosti jednotlivých sektorů je uvedena následující tabulka, které ukazuje, jak se
jednotlivé sektory podílely na přidané hodnotě v České republice od roku 2005. Průmysl představoval
v roce 2010 na hrubé přidané hodnotě národního hospodářství 30,3 % a to především díky
zpracovatelskému průmyslu (23,3 %) a rozvodu elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,5 %).
Tabulka 2: Vývoj přidané hodnoty - podíl jednotlivých odvětví na hrubé přidané hodnotě v České
republice (v %) v letech 2005-2010
2005
CELKEM

2006

2007

2008

2009

2010

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

A Zemědělství, lesnictví a
rybářství

2,6

2,5

2,4

2,3

1,9

1,7

B Těžba a dobývání
C Zpracovatelský průmysl

1,3
25,5

1,3
25,6

1,3
25,7

1,4
24,3

1,3
22,7

1,3
23,3

D Výroba a rozvod elektřiny,
plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu

3,3

3,6

3,6

4,3

5,1

4,5

E Zásobování vodou; činnosti
související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

F Stavebnictví

6,7

6,6

6,8

6,8

7,1

7,2

12,0

12,4

11,9

11,6

10,5

10,5

H Doprava a skladování

6,8

6,8

6,7

6,5

6,8

6,8

I Ubytování, stravování a
pohostinství

2,3

2,1

2,2

2,1

1,9

1,9

J Informační a komunikační
činnosti

4,8

5,0

5,1

5,1

5,2

5,1

K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí

2,9
6,3

3,0
6,3

3,4
6,1

4,0
6,6

4,4
7,0

4,7
7,0

M Profesní, vědecké a technické
činnosti

4,9

4,7

4,8

5,0

5,0

5,0

N Administrativní a podpůrné
činnosti

1,7

1,7

2,0

2,1

2,0

2,0

O Veřejná správa a obrana;
povinné sociální
zabezpečení

7,0

6,8

6,6

6,6

7,1

7,0

P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

4,2
4,1

4,1
3,9

4,0
3,7

4,0
3,9

4,2
4,3

4,1
4,2

R Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

S Ostatní činnosti

1,2

1,3

1,3

1,1

1,1

1,2

T Činnosti domácností jako
zaměstnavatelů; činnosti
domácností produkujících blíže
neurčené výrobky
a služby pro vlastní potřebu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

U Činnosti exteritoriálních
organizací a orgánů

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 (Tab.04.02 - Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě,
21.5.2012)

1

Zdroj: Dubská (2012), dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/prezentace_z_tk_vliv_zahranicnich_firem_v_cr/$File/csu_tk_zahranicni_firmy_p
rezentace.pdf
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3.

ANALÝZA PRŮMYSLU A ZAMĚSTNANOSTI V SOUVISLOSTI S KRIZÍ

3.1.

Postavení průmyslu a jednotlivých odvětví v rámci ekonomiky ČR

Česká republika je malá otevřená ekonomika s vysokým podílem průmyslu a je silně závislá na
exportu. Tato vysoká provázanost na zahraniční obchodní partnery ČR má významný vliv na současný
i budoucí vývoj hospodářství ČR. V této části se zabýváme vývojem klíčových makroekonomických
veličin ČR a srovnáváme je s dalšími členskými zeměmi EU. Zvláštní pozornost věnujeme též
zahraničnímu obchodu ČR. Následně analyzujeme průmysl jako klíčovou součást české ekonomiky.
V závěrečných částech se zaměřujeme na hlavní determinanty hospodářského růstu ČR v minulých
letech a diskutujeme udržitelnost budoucího růstu české ekonomiky zejména ve vztahu k přímým
zahraničním investicím, které významně ovlivnily výkonnost české ekonomiky v předešlém období.
Před vlastní makroekonomickou analýzou je dobré zmínit, v jaké pozici se ČR v rámci hodnotového
řetězce globálního obchodu nachází. Obrázek 3 naznačuje, že ČR se spíše zaměřuje na dodávky s nižší
přidanou hodnotou, což není dlouhodobě udržitelná strategie. V posledních letech se ČR stala
„montovnou Evropy“ a další ekonomický růst ČR tak bude zřejmě záviset na schopnosti přeorientovat
se na výrobu zboží a služeb s vyšší přidanou hodnotou a tím se posunout na vyšší stupeň globálních
hodnotových řetězců. Níže popsané makroekonomické faktory do určité míry objasňují, proč se ČR
do této pozice dostala (např. díky vysokému přílivu přímých zahraničních investic).
Obrázek 3: Pozice ČR v rámci hodnotového řetězce globálního obchodu

Vysoká přidaná
hodnota

Výzkum a vývoj
Design
Plánování

Nízká přidaná
hodnota

Vyšší přidaná
hodnota

Zpracování
primárních
surovin na
meziprodukty

Výroba
složitějších
součástek a
polotovarů

Výroba
jednoduchých
součástek a
polotovarů

Výroba a design
specifických
součástek na
míru

Nízká přidaná
hodnota

Montáž finálního
výrobku ze
součástek a
polotovarů

Vyšší přidaná
hodnota

Služby spojené s
umísťování
výrobku na trhu

Převládá v ČR
Zdroj: EEIP

Průmysl hraje klíčovou roli v ekonomice ČR, neboť přidaná hodnota v průmyslu v roce 2010
dosáhla v ČR 30,3 % celkové přidané hodnoty ekonomiky, což patří mezi nejvyšší podíly v Evropě).
Dva nejvýznamnější obchodní partneři ČR - Slovensko a Německo- rovněž vykazují vysoký podíl
průmyslu (podíl průmyslu na celkové produkci se pohyboval kolem 25 %).
Graf níže dále dokládá význam průmyslové produkce pro českou ekonomiku, její dynamika se však
v čase odlišuje od ostatních zemí v EU. Zatímco země EU 27 zaznamenaly významné snížení podílu
průmyslu na hrubé přidané hodnotě v poslední dekádě, v případě ČR došlo jen k zanedbatelnému
poklesu a průmysl i nadále tvoří nejvýznamnější část celkové hrubé přidané hodnoty. Obdobný vývoj
lze pozorovat i v případě Polska a Slovenska, kde odvětví průmyslu dosahuje stabilně nejrychlejšího
růstu ze všech odvětví národního hospodářství (měřeno podílem na hrubé přidané hodnotě).
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Graf 9: Přidaná hodnota v průmyslu ve vybraných zemích EU a ČR v letech 2010 a 2011 (v % celkové
přidané hodnoty v národním hospodářství)

Zdroj: Eurostat, květen 2012
Pozn.: Vysoký podíl Norska je zejména díky významnému těžebnímu průmyslu.

Za zmínku rovněž stojí, že podíl průmyslu na celkové přidané hodnotě ČR je dlouhodobě stabilní,
zatímco ve většině zemí EU došlo od roku 2000 k poklesu průmyslových odvětví. Před vypuknutím
globální krize se zdálo, že ČR se nacházela na vrcholu „sekundární industrializace“ a tudíž byl
očekáván další rozvoj sektoru služeb na úkor průmyslových odvětví v souladu s vývojem v ostatních
zemích EU. Nicméně nyní lze oprávněně očekávat, že současná neuspokojivá makroekonomická
situace tento trend změní, tj. že význam průmyslu neklesne v dohledné době. Silná orientace na
průmysl v případě ČR pak dále významně ovlivňuje strukturu zahraničního obchodu i příliv
zahraničních investic, česká ekonomika je tudíž úzce propojena s globální makroekonomickou situací.
Strukturu tvorby hrubé přidané hodnoty (HPH) jednotlivých odvětví české ekonomiky ukazuje
následující graf.
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Graf 10: Podíl jednotlivých odvětví na HPH průmyslu ČR v období 2004-2010 (%)

Zdroj: ČSÚ, ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989 (Tab.04.02 - Podíl odvětví na hrubé
přidané hodnotě (data stažena dne 21.5.2012)
Poznámka: Údaje uvedené v tomto grafu udávají, že v České republice tvořil podíl průmyslu na HPH 32%, což je
jiná hodnota než která je uvedená výše. Tento nesoulad je způsoben starším datem vydání dat uvedených
v tomto roce. Bohužel byl později aktualizován pouze údaj pro průmysl, nikoliv pro celou ekonomiku. Tento graf
je přesto uveden, protože vhodně ilustruje vývoj podílu jednotlivých sektorů na HPH.

3.2.
3.2.1.

Zaměstnanost v období krize
Poučení z minulých krizí v zahraničí

Zaměstnanost resp. nezaměstnanost je při jakékoliv krizi jeden z hlavních problémů, kterému je
věnována pozornost občanů a politických představitelů. Při zhoršení dynamiky ekonomického růstu
je třeba počítat se zpožděním s nárůstem nezaměstnanosti. Další charakteristikou recesí a krizí je
skokové zvýšení produktivity v důsledku úpadku nekonkurenceschopných firem s nízkou úrovní
produktivity (někdy označované jako „zombies“), kdy podnikoví „vítězové“ období recese zrychlí svůj
vývoj na základě růstu produktivity.
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Graf 11: Vliv hlavních finančních krizí na HDP a produktivitu

Pozn.: Obrázek obsahuje o krizích ve Švédsku (1991), Finsku (1991), Japonsku (1997) a Jižní Koreji (1997)
Zdroj: http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/301-handle-with-care-post-crisis-growth-in-theeu/ (data stažena dne 21. 5. 2012).

Pro zaměstnanost to není dobrá zpráva, neboť přeživší podniky nebudou potřebovat tolik pracovních
sil. Tuto skutečnost lze dokumentovat na zkušenosti z předešlých finančních krizí ve Švédsku a
Japonsku (Tabulka 3), kdy došlo k nárůstu produktivity práce, která byla však často spojena
s propouštěním resp. poklesem zaměstnanosti.
Jedinou šancí, jak se s tímto důsledkem krize vypořádat, je zvýšené úsilí o podporu proinovačně a
prorůstově orientovaných projektů a podniků, které mohou vytvořit nová konkurenceschopná
pracovní místa, která budou udržitelná v dlouhodobém horizontu.
Tabulka 3: Produktivita práce před a po krizi ve Švédsku a Japonsku

Druh
příjmu

Období

Všechny sektory

Zpracovatelský
průmysl

Velkoobchod,
Stavebnictví maloobchod, hotely a
restaurace

Švédsko
1984-1990
1,46%
1,73%
1,21%
1,23%
Švédsko
1991-1997
3,61%
7,72%
3,25%
4,53%
Švédsko
1998-2005
2,49%
6,94%
-0,31%
3,55%
Japonsko
1984-1990
3,73%
4,56%
4,99%
5,89%
Japonsko
1991-1997
0,99%
2,65%
-4,57%
2,94%
Japonsko
1998-2003
1,41%
3,73%
-0,57%
-1,01%
Zdroj: http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/301-handle-with-care-postcrisis-growth-in-the-eu/ (data stažena dne 21.5.2012)
Mejstřík a Chytilová (2007) se zabývali analýzou produktivity a zaměstnanosti v EU a ve světě. Jak
ukazuje Graf 12, zatímco v USA došlo k nejvyššímu zvýšení zaměstnanosti v nejvíce produktivních
odvětvích, v EU tomu bylo naopak. Příkladem může být Francie, kde byly chráněny a podporovány
podniky v neefektivních odvětvích na úkor perspektivních firem. Dále byl dlouho omezen vstup
pracovníků z nových členských zemí do Francie, což dále podpořilo „přezaměstnanost“ v odvětvích s
nízkou produktivitou. Jinými slovy, krátkodobé řešení (podpora neefektivních podniků) bylo
upřednostněno nad dlouhodobým řešením (podpora efektivních podniků). To je varovný signál do
budoucnosti.
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Graf 12: Růst zaměstnanosti a produktivity v EU 15 a USA (na horizontální ose podniky seřazené do
kvartilů podle úrovně produktivity)

Zdroj: Mejstřík a Chytilová (2007) podle Gretschmann (2006)
Poznámka: Most prod. = nejvíce produktivní, 2nd prod.= druhý nejvíce produktivní, 3rd prod.=třetí nejvíc produktivní, Least
prod.= nejméně produktivní

Naopak v zemích východní a střední Evropy stejně jako v Číně rostla zaměstnanost v nejvíce
produktivních sektorech (byť absolutní úroveň produktivity stále zaostávala), což se dá označit za
pozitivní trend (Mejstřík a Chytilová, 2007). Zde je třeba upozornit na zásadní potenciální problém,
že totiž během krize mohou některé nemoudré balíčky vlád a neefektivní státní a EU dotace blokovat
nutné strukturální/inovační změny, úpadek neefektivních podniků a fixovat staré problémy.
3.2.2. Analýza jednotlivých odvětví z pohledu zaměstnanosti v České republice
Je složité analyzovat vývoj nezaměstnanosti podle jednotlivých odvětví, jelikož nezaměstnaní nejsou
pro účely statistiky obvykle formálně zařazeni do konkrétního odvětví. Je však možné sledovat vývoj
počtu zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti a také vývoj míry volných
pracovních míst podle ekonomické činnosti. Následující tabulky shrnují vývoj těchto ukazatelů za
poslední roky.
Tabulka 4 ukazuje, že zaměstnanost byla na vrcholu těsně před finanční krizí, v roce 2008, pak
pochopitelně klesala, přičemž největší ztráty v zaměstnanosti utrpěl průmysl (obzvláště
zpracovatelský a těžba a dobývání). Tento vývoj úzce souvisí s cenovou konkurenceschopností ČR.
Zatímco sektory s nízkou konkurencí a produktivitou práce (především veřejný sektor) nebyly
schopny zareagovat na zhoršení ekonomické situace zvyšováním produktivity práce, sektory, které
jsou vystaveny mezinárodní konkurenci (v ČR především zpracovatelský průmysl) byly nuceny
zvyšovat svou cenovou konkurenceschopnost zvyšováním produktivity práce nebo přizpůsobením
nákladů práce produktivitě tak, aby byly mezinárodně konkurenceschopné. To se mimo jiné
projevovalo v propouštění zbytných zaměstnanců s nižší produktivitou práce. 2 Přesto tvoří v České
republice sektor průmyslu největšího zaměstnavatele s podílem přesahující 30 %.

Do této kategorie lze zařadit např. agenturní zaměstnance, kteří se z pohledu podniku relativně snadno nabírají,
ale též lehce propouštějí, což umožňuje podnikům určitou flexibilitu v době krize.
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Tabulka 4: Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle CZ-NACE (v tis., přepočtené
počty na ekvivalent hlavního zaměstnání)
Ekonomická činnost podle CZ-NACE
Úhr ne m
v tom:
Zemědělství, lesnictví a rybářství
A
B-E
Průmysl c e l k e m
B
Těžba a dobývání

2005
3915,2

2008
4039

2009 *
3826,5

2010 * 2010 v %
3787,2 100,0%

140,5
1322,4
46,3

119,3
1349,3
41,6

110,1
1188,2
37,6

103,9
1157,9
36

2,7%
30,6%
1,0%

C

1183,9

1222,8

1068,1

1042,4

27,5%

39,2

31,3

31,4

29,8

0,8%

53
261,2

53,6
267,9

50,9
263,2

49,7
255

1,3%
6,7%

G

Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

472

503,7

487,6

483,9

12,8%

H

Doprava a skladování

270,1

270,1

258,4

250,7

6,6%

I

Ubytování, stravování a pohostinství

121,4

118,8

119,7

118,3

3,1%

J
K

Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví

80,1
65,5

94,7
70,6

94,7
70,4

94,4
70,1

2,5%
1,9%

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

41,3

47,6

46,1

45,3

1,2%

M
N

Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní
podpůrné
činnosti
Veřejná
správa aa obrana;
povinné
sociální

124,6
119,5

145,5
149,9

145,8
133

146,7
135,5

3,9%
3,6%

O

zabezpečení

293

285,8

291

287,2

7,6%

P

Vzdělávání

266

266,4

268,3

266,4

7,0%

Q
R
S

Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti

252,4
49,8
35,4

256,8
50,4
42,2

258,6
49,6
41,8

275,7
49,1
47

7,3%
1,3%
1,2%

D
E
F

* předběžné údaje

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/98004E89C1/$File/c31071203a.pdf (data stažena dne 21. 5. 2012)

Tabulka 5 ukazuje poklesu míry volných pracovních míst od roku 2008 napříč sektory národního
hospodářství. Největší poklesy zaznamenaly především tyto sektory: zemědělství, průmysl,
stavebnictví, činnosti v oblasti nemovitostí a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu.
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Tabulka 5: Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti sekce CZ-NACE (metoda
převažující činnosti zpravodajské jednotky, v %)
Ekonomická činnost podle CZNACE
Úhr ne m
v tom:
Zemědělství, lesnictví
A
a rybářství
B-E
Průmysl celkem
B
Těžba a dobývání
Zpracovatelský
C
průmysl
Výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného
D
vzduchu
Zásobování vodou;
činnosti související
s odpadními vodami,
E
odpady a sanacemi
Stavebnictví
F
Velkoobchod a
maloobchod; opravy a
údržba motorových
G
vozidel
H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S

Doprava a skladování
Ubytování, stravování
a pohostinství
Informační a
komunikační činnosti
Peněžnictví a
pojišťovnictví
Činnosti v oblasti
nemovitostí
Profesní, vědecké a
technické činnosti
Administrativní a
podpůrné činnosti
Veřejná správa a
obrana; povinné
sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální
péče
Kulturní, zábavní a
rekreační činnosti
Ostatní činnosti

2008
Q1-Q4
3,2

2009
Q1-Q4
1,2

2010
Q1-Q4
0,8

Q1
0,8

2011
Q2
0,9

Q3
1

3,5

1,8

1

1

0,9

0,9

3,6
1,1

0,8
0,2

0,7
0,1

0,7
0,3

0,8
0,3

0,9
0,3

3,8

0,9

0,7

0,8

0,8

0,9

1,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,7

0,7

0,5

0,4

0,4

0,5

6,9

3

1,5

1,2

1,3

1,4

3,4

1,2

0,1

1

1,1

1,1

1,9

0,6

0,5

0,5

0,7

0,8

3,3

1,4

1

1

1,3

1,4

2,7

0,9

0,9

0,8

0,9

1

1,2

1

1,1

1,1

1,2

1,2

20,2

10,2

6

5,1

5,1

5

3,8

1,7

1,4

1,5

1,8

2

7,4

3,3

2,9

2,6

2,9

3,4

0,7

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

1

0,9

0,6

0,6

0,5

0,5

0,9

0,5

0,3

0,3

0,3

0,4

3

1,6

1,7

1,9

2,1

1,7

Zdroj: ČSÚ, http://czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/98004E89E3/$File/c31071223a.pdf, 21.5.2012
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4. ANALYTICKÁ ČÁST – DOPADY KRIZE NA PODNIKY V ČESKÉ REPUBLICE
V rámci této studie jsou analyzována data poskytnutá společností ČEKIA. Soubor dat obsahoval účetní
výkazy téměř 50 000 podniků působících v ČR v období 2006-2010, což implikuje robustní datovou
základnu pro provedení dané analýzy. Na rozdíl od veřejně dostupných zdrojů tato data umožňují
analyzovat danou problematiku na úrovni kritérií definovaných v rámci této zakázky (tj. výkonnost
podniků podle kritéria vlastnictví, velikosti a technologické náročnosti).
Za účelem udržení konzistentnosti datové řady byly vybrány pouze ty podniky, u nichž jsou údaje
dostupné za celé sledované období 2006-2010. Tato struktura byla zvolena z důvodu, aby bylo možné
pozorovat meziroční změny ukazatelů u jednotlivých skupin podniků, k čemuž je potřeba konzistentní
vzorek údajů. Pokud by data obsahovala i firmy, u kterých jsou údaje dostupné pouze za některé
roky, nebylo by možné určit, zda daná firma byla činná pouze v některém období nebo zda se jedná o
nedostupnost údajů. V případě, že by se jednalo o nedostupnost údajů, nebyl by vzorek konzistentní
a meziroční porovnání ukazatelů by mohlo být výrazně zkreslené. Na druhou stranu právě
skutečnost, že data obsahují pouze firmy, které byly činné po celé sledované období 2006-2010
způsobuje, že provedená analýza nezahrnuje firmy, které v daném období ukončily svou činnost. Tato
skutečnost může ovlivnit některé výsledky, nicméně výhody konzistentní časové řady tento menší
nedostatek výrazně převyšují.
Dostatečně velký vzorek firem poskytuje validní statistikou databázi čítající desetitisíce firem u všech
sledovaných skupin podniků (pro srovnání: analýza „Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009“
vydaná MPO analyzuje vzorek, který obsahuje pouze 1 tis. podniků). V souladu se zadávací
dokumentací k této zakázce jsou dopady analyzovány v rámci tří skupin 3:
ü 1. skupina – podniky podle kontroly (celkem 32 tis. podniků)
o Podniky pod zahraniční kontrolou (cca 16 tis. podniků)
o Podniky pod domácí kontrolou (cca 16 tis. podniků)
ü 2. skupina – podniky podle velikosti (celkem 26,5 tis. podniků)
o Drobné podniky – 1-9 zaměstnanců (cca 9 tis. podniků)
o Malé podniky – 10-49 zaměstnanců (cca 11 tis. podniků)
o Střední podniky – 50-249 zaměstnanců (cca 5 tis. podniků)
o Velké podniky – 250 a více zaměstnanců (cca 1,5 tis. podniků)
ü 3. skupina – podniky podle technologické náročnosti odvětví (celkem 4 tis. podniků)
o Podniky z high tech odvětví 4 (cca 1 tis. podniků)
o Podniky z medium high tech odvětví 5 (cca 1 tis. podniků)
o Podniky z medium low tech odvětví 6 (cca 1 tis. podniků)
o Podniky z low tech odvětví 7 (cca 1 tis. podniků)

Vzhledem k tomu, že u některých datových řádků chybělo označení, podle kterého by bylo možné firmy
rozdělit do uvedených kategorií, počty firem jsou v některých skupinách výrazně nižší než v jiných.
4
Například výroba počítačů, lékařských a dentálních nástrojů a farmaceutických výrobků (viz NACE 24.4, 30,
32, 33 a 35.3)
5
Například automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl a chemický průmysl (NACE 24
vyjma 24.4, 29, 31, 34, 35 vyjma 35.1 a 35.3).
6
Například hutnictví, rafinérské zpracování ropy, gumárenský a plastikářský průmysl, a výroba ostatních
nekovových minerálních výrobků (NACE 23, 25, 26, 27, 28, 35.1)
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Struktura analytické části je rozčleněna na čtyři základní oblasti dopadů globální krize:
1) ekonomické výsledky podniků,
2) zaměstnanost,
3) faktory ovlivňující konkurenceschopnost podniků,
4) likvidita a solventnost podniků.
V každé části jsou porovnávány meziroční změny jednotlivých ukazatelů u skupin uvedených výše. U
každého ukazatele je formou poznámky pod čarou uvedeno, jakým způsobem je tento ukazatel
vypočítán (zda jako součet všech hodnot za dané období u dané skupiny firem nebo jako medián
všech hodnot za dané období u dané skupiny firem). Druh výpočtu byl zvolen tak, aby měl ukazatel co
nejvyšší vypovídací hodnotu.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k struktuře dat, která obsahuje finanční výsledky téměř 50 000 firem
v období 2006 až 2010, je možné uvedené oblasti detailně prozkoumat na podnikové úrovni. Na
rozdíl od veřejných dat, která poskytují údaje kumulativně za celou skupinu, zkoumá tato studie
dopady krize opravdu na mikroekonomické úrovni. Vybrané ukazatele nejsou tedy počítány
kumulativně, ale pro každý podnik zvlášť (hodnoty uvedené v této studii jsou pak střední hodnotou
(nebo mediánem) všech firem z dané skupiny). Tato skutečnost umožňuje reálnější pohled na dopady
krize; protože ukazuje vývoj, jaký skutečně nastal u většiny podniků, přičemž jsou „odfiltrována“ data,
která mají sice výrazný vliv na kumulativní hodnoty, nicméně nastaly pouze u malé části podniků.
Jako příklad možného zkreslení lze uvést tržby u drobných podniků, které sice kumulativně rostly až
do roku 2009, nicméně u většiny podniků naopak klesaly. Tento příklad ukazuje, že kumulativní
hodnoty mohou být někdy zkreslující, a je důležité detailněji zkoumat vliv finanční krize na podnikové
úrovni, jak to nabízí tato studie.
Tato studie je navíc konzistentní v přístupu k jednotlivým skupinám podniků (jejichž rozdělení je
uvedeno výše) po celé zkoumané období, což umožňuje porovnávání vývoje jednotlivých ukazatelů
v rámci těchto skupin. Na druhou stranu počet zkoumaných podniků ve sledovaných skupinách je
odlišný z důvodu různé dostupnosti dat (například podle kritéria vlastnictví byla zkoumána
konzistentní časová řada 32 tis. podniků oproti 4 tis. podniků dostupných podle kritéria technologická
náročnost). Bohužel výsledky této studie nelze zcela přesně porovnat s dostupnými údaji institucí
typu MPO či ČSÚ 8, které zveřejňují pouze vybraná data, a navíc nelez sestavit delší časovou řadu
s ohledem na metodologické změny při zpracování těchto dat.

4.1.

Firmy v České republice

Jak ukazuje Graf 13, v roce 2011 bylo v České republice přes 350 tis. firem (právnické osoby – s.r.o
nebo a.s.), z čehož 93 % tvořily společnosti s ručením omezeným. Nejvíce firem bylo založeno v roce
2007, tedy v období ekonomického boomu. Od té doby počet nově založených firem klesal až do roku
2010. V roce 2010 vzniklo přes 23 tisíc nových firem, o 3,4 % více než v roce 2009. Tento nárůst byl
podle expertů zapříčiněn snahou podnikatelů optimalizovat rozdělení svého majetku v době krize,
přičemž z celkového počtu bylo podle exportních odhadů přibližně 15 % firem založeno kvůli
optimalizaci firemní struktury 9. V roce 2011 pak počet nových firem opět poklesl.

Například potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl a výroba nábytku (NACE 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 36, 37)
8
Viz komentář výše - např. analýza „Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009“ vydaná MPO analyzuje
vzorek, který obsahuje přes 1000 podniků.
9
Viz: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4876
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Graf 13: Vývoj počtu firem (s.r.o a a.s.) v České republice podle druhu firmy mezi roky 2006 a 2011

Zdroj: MagnusWeb

57 % společností registrovaných v roce 2011 založili noví investoři (fyzické resp. právnické osoby),
kteří v minulosti v České republice nepodnikali, zatímco u zhruba 40 % subjektů figuruje vlastník,
který již v předchozím období vyvíjel podnikatelské aktivity. Pětina společností založených v roce
2011 je ovládána výhradně zahraničními vlastníky.
Nejvíce podnikatelských subjektů, 44,5 % z celkového počtu, bylo v loňském roce založeno v Praze (9
944). Méně pak v Jihomoravském (2 225), Moravskoslezském (1 481) a Středočeském kraji (1 326).
Více než pětina společností založených v roce 2011 podniká v oblasti nemovitostí a různých formách
služeb (poradenství, účetnictví, právo apod.), stejný počet nově registrovaných společností se
zaměřilo na velkoobchod a necelá desetina na stavebnictví. V těchto čtyřech oblastech se rozhodlo
podnikat přes 53 % firem, které vznikly v roce 2011. „Ve srovnání s předchozími lety je patrný pokles
zájmu o podnikání v oblasti nemovitostí a služeb, což souvisí s dozvuky finanční krize v případě
nemovitostí a vysoce konkurenčním prostředí a úsporami ze strany zákazníků v oblasti služeb 10.
Jak ukazuje Graf 14, váha firem pod zahraniční kontrolou (finančních i nefinančních institucí) na
produkci české ekonomiky od roku 2005 do roku 2008 výrazně rostla, v roce 2009 mírně poklesla na
hodnotu 42,5 %. Z pohledu zisků v roce 2009 podniky pod zahraniční kontrolou generovaly dokonce
60 %. Podíl zahraničních firem na mzdách také od roku 2005 výrazně narostl, nicméně méně než
podíl na zisku, a v roce 2009 dokonce podíl zahraničních firem na mzdách poklesl.

10

Podle: www.magnusweb.cz
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Graf 14: Vývoj váhy firem pod zahraniční kontrolou na produkci, zisku a mzdách v české ekonomice
v letech 1995 až 2009

Zdroj: www.czso.cz
Ve finančním sektoru je procento firem pod zahraniční kontrolou (podle přidané hodnoty) výrazně
vyšší, přes 97 % 11. Vedle finančního sektoru je nadpoloviční většina zahraničního kapitálu
v automobilovém průmyslu, rafinériích a výrobě koksu, v gumárenství, IT, výrobě ostatních
nekovových výrobků, elektrotechnice, chemii a strojírenství.
Graf 15 ukazuje, že v roce 2009 v České republice tvořily přes 99,3 % všech podniků (včetně OSVČ)
podniky s méně než 250 zaměstnanci (pro srovnání, v EU tento podíl činil ve stejném roce přes 99,7
%). Ve velkých podnicích (nad 250 zaměstnanců) v České republice je zaměstnáno přes 40 % všech
zaměstnanců (přes 2000 podniků), v EU je to jen 33 %.

11

Zdroj: Dubská (2012), dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/prezentace_z_tk_vliv_zahranicnich_firem_v_cr/$File/csu_tk_zahranicni_firmy_p
rezentace.pdf
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Graf 15: Podíl počtu drobných, malých a středních a velkých podniků na celkovém počtu podniků a na
celkovém počtu zaměstnanců v ČR a EU v roce 2009

Zdroj: EEIP na základě www.czso.cz a http://ec.europa.eu

4.2.

High tech sektor v České republice

High-tech sektor je definován jako soubor ekonomických činností, které ke své produkci ve velké míře
používají vyspělé technologie. Zároveň vývoj výstupů z těchto činností doprovází vysoké náklady buď
na inovace a/nebo na výzkum a vývoj.
Do tohoto sektoru patří především následující činnosti:
ü Výroba farmaceutických výrobků a přípravků
ü Výroba počítačů a elektronických součástek
ü Výroba elektronických součástek a desek
ü Výroba počítačů a periferních zařízení
ü Výroba spotřební elektroniky a optických přístrojů
ü Výroba komunikačních zařízení
ü Výroba spotřební elektroniky
ü Výroba optických a fotografických přístrojů
ü Výroba magnetických a optických medií
ü Výroba měřících, zkušebních, navigačních a léčebných přístrojů Výroba měřících, zkušebních
a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
ü Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
ü Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a jejich zařízení
V roce 2010 působilo v high tech sektoru podle údajů ČSÚ 34 636 firem (toto číslo zahrnuje jak
fyzické, tak právnické osoby. Těch fyzických bylo v roce 2010 přes 25 000), přičemž přes 34 000
těchto firem spadalo do kategorie malých a středních podniků (méně než 50 zaměstnanců).
V porovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu počtu firem o více než 5 000, nicméně v roce 2010 došlo
oproti roku 2009 k mírnému poklesu.
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Právnických osob podnikajících v high tech sektoru v České republice bylo v roce 2010 téměř 9 000,
z čehož téměř 2 000 byly podniky pod zahraniční kontrolou. Nejvíce firem působí v oblasti výroby
spotřební elektroniky a optických přístrojů a v oblasti výroby počítačů a elektronických součástek.
Z pohledu počtu zaměstnanců je významná také oblast výroby farmaceutických výrobků (ve které
podniká málo firem, nicméně velkých).

4.3.

Dopady krize na ekonomické výsledky podniků

Tato část studie se zabývá dopady ekonomické a finanční krize na výkonnost podniků. Firmy v České
republice, stejně jako firmy v celé Evropě, byly vystaveny celé řadě makroekonomických šoků od
nástupu finanční krize v roce 2008. Jak bylo uvedeno v úvodu této studie (Obrázek 1), světová
finanční krize byla do České republiky přenesena ve dvou hlavních oblastech dopadů na firmy:
ü snížená poptávka,
ü zhoršená dostupnost financování.
V rámci této subkapitoly se soustředíme na dopady snížené poptávky na firmy, tj. vývoj tržeb podniků
včetně ukazatele jejich provozního zisku (EBIT).
4.3.1.

Tržby 12

Snížená poptávka po výrobcích a službách měla za následek pokles produkce, ke kterému došlo na
celém území České republiky, jak ukazuje následující graf.
Graf 16: Vývoj produkce v České republice od roku 2000 do roku 2010 (stálé ceny roku 2005)

Zdroj: ČSÚ
Poznámka: V grafu jsou uvedené pouze údaje dostupné v době zpracování studie

Jak ukazuje Graf 16, celková produkce v České republice rostla až do roku 2008, nicméně už od roku
2007 stále menším tempem. V roce 2009 pak došlo k výraznému poklesu, a to až pod úroveň roku

V rámci této studie jsou tržby počítány jako součet hodnot (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb) u všech firem ve sledované skupině.
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2007. V roce 2010 produkce opět vzrostla, nicméně na předkrizovou úroveň roku 2007 se stále
nedostala.
Tržby podniku poukazují jak na výkonnost podniku, tak na poptávku po výrobcích. V následujícím
textu je zhodnocen vývoj tržeb v závislosti na rozdělení podniků definovaném v počátku tohoto
dokumentu. Většina odvětví (doprava a skladování, obchod, strojírenství, výroba motorových vozidel)
vykázala cyklický vývoj tržeb (tj. pokles tržeb v roce 2009 s následným růstem v 2010), jak dokládají
grafy v Apendixu. Výjimkou byla energetika, u které tržby rostly kontinuálně po celé období 20062010, a taktéž stavebnictví, kde tržby klesaly v období 2008-2010.
4.3.1.1.
Tržby u podniků podle kontroly – domácí nebo zahraniční kontrola
Jak ukazuje Graf 17, tržby u podniků s domácí i zahraniční kontrolou v podstatě kopírovaly výše
diskutovaný vývoj produkce v České republice; tržby rostly až do roku 2008, poté došlo k prudkému
poklesu a v roce 2010 následně opět k růstu. U domácích podniků tržby rostly v roce 2008 rychlejším
tempem, nicméně v roce 2009 také došlo k vyššímu propadu, než u zahraničních podniků. V roce
2010 se tržby domácích podniků nedostaly na úroveň roku 2007, tržby zahraničních podniků byly
v roce 2010 vyšší než v roce 2007. Jedním z vysvětlení časového posunu zpoždění nástupu krize u
podniků pod domácí kontrolou může být celková makroekonomická situace v EU. Zatímco HDP v EU
vzrostlo o pouhých 0,3 %, česká ekonomika vzrostla o 3,1 %. S ohledem na předpokládanou vyšší
exportní orientaci u podniků pod zahraniční kontrolou se u nich globální ochlazení projevilo dříve,
naopak poté u nich došlo k rychlejšímu zotavení vyjádřeného vyššími tržbami. U obou skupin podniků
vykázaly ziskové marže cyklický trend.
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Graf 17: Vývoj tržeb u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA

Vývoj tržeb v porovnání se ziskem ukazuje následující graf, na němž je znázorněn vývoj ziskové
marže. Ta u obou skupin po poklesu v roce 2008 a 2009 opět vzrostla v roce 2010. V roce 2010 byla
vyšší u podniků pod domácí kontrolou.
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Graf 18: Vývoj ziskové marže v porovnání s tržbami a ziskem u podniků podle kontroly v letech 2006
až 2010

Zdroj: ČEKIA

Důležité závěry:
ü V roce 2008 byl růst tržeb větší u podniků pod domácí kontrolou, v roce 2009 byl
pokles tržeb výraznější také u podniků s domácí kontrolou. První náznaky dopadu
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krize se tudíž objevily u zahraničních podniků dříve, což zřejmě souviselo
s makroekonomickou situací v EU, jež byla v roce 2008 horší než v ČR.
ü Domácí podniky se v roce 2010 nedostaly na úroveň roku 2007, zatímco zahraniční
podniky ji překonaly v roce 2010, vykázaly však nižší ziskovou marži, což může být
určitým signálem do budoucna.
ü Zisková marže byla v roce 2010 vyšší u podniků pod domácí kontrolou.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1

Box 1: 4.1.3.

ROE domácích podniků a jejich mateřských společností – ilustrativní příklad

Kromě ziskovosti podniků pod domácí a zahraniční kontrolou je vhodné se též zamyslet nad relativní
výkonností českých podniků ve srovnání s jejich mateřskými společnostmi. Toto srovnání je relativně
obtížné, neboť mateřské společnosti obvykle reportují své finanční výsledky podle mezinárodních
standardů (IFRS), zatímco jejich české dceřiné společnosti vykazují výsledky podle českých účetních
standardů (CAS). Níže uvádíme čtyři ilustrativní příklady společností ROBERT BOSCH, s.r.o. (vlastněn
ROBERT BOSCH GMBH), SIEMENS, S.R.O. (SIEMENS AG), SKANSKA, A.S. (SKANSKA AB), ŠKODA AUTO,
A.S. (VOLKSWAGEN AG). Graf níže ukazuje, že mateřské společnosti čtyř zkoumaných firem vykazují
zpravidla nižší výnos pro akcionáře (= zisk před zdaněním / kapitál, return on equity, „ROE“), než
jejich české dceřiné společnosti, což není překvapivý závěr zejména s ohledem na vyšší rizikovost
těchto společností. S ohledem na nedostatek relevantních dat a zmíněné rozdíly ve vykazování
výsledků bohužel není možné provést detailní analýzu této problematiky.
Graf 19: ROE vybraných českých společností a jejich zahraničních vlastníků
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4.3.1.2.
Tržby u podniků podle velikosti
Jak ukazuje graf níže, vývoj tržeb u malých, středních a velkých podniků byl podobný jako v celé
ekonomice; ty výrazně rostly v roce 2007, v roce 2008 růst zpomalil, v roce 2009 došlo k poklesu a
v roce 2010 opět k nárůstu.
V roce 2007 došlo k nejvyššímu nárůstu tržeb u malých podniků, jejichž tržby ale poté nejvýrazněji
poklesly v roce 2009. V roce 2010 došlo k nejvyššímu růstu tržeb (přibližně 10 %) u velkých podniků,
které překonaly výsledky z předkrizového roku 2007. Malé a střední podniky na hodnotu z roku 2007
v roce 2010 nedosáhly.
U drobných podniků celkové tržby rostly od roku 2006 až do roku 2009, naopak poklesly v roce 2010.
Mohlo by se tedy zdát, že je finanční a ekonomická krize zastihla se zpožděním. Nicméně pokud se
blíže podíváme na zdroj růstu tržeb drobných podniků v roce 2009, uvidíme, že ho způsobil výraznější
růst u menšího počtu podniků. Tržby rostly u pouhých 32 % podniků, u zbylých 68 % došlo k poklesu
tržeb již v roce 2009. Vývoj v roce 2010 ale ukazuje, že tržby u drobných podniků skutečně poklesly i
v roce 2010 a to nejen v absolutní hodnotě, ale i u většiny drobných podniků (59 %).
Při srovnání výše uvedených výsledků s údaji MPO je zřejmé, že výsledky velkých, středních a malých
podniků kopírují celkový trend, tzn. pokles průmyslové produkce v 2009 o 13,6 % následovaný
nárůstem v roce 2010 o 10 % (údaje MPO jsou pouze za podniky s více než 50 zaměstnanci, tudíž
slabá výkonnost drobných podniků v nich není vůbec zaznamenána, což nepochybně zkresluje jejich
vypovídací schopnost).
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Graf 20: Vývoj tržeb u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Vývoj tržeb v porovnání se ziskem ukazuje následující graf, na němž je znázorněn vývoj ziskové
marže. Ta u malých a středních podniků po poklesu v roce 2008 a 2009 opět vzrostla v roce 2010. U
velkých podniků sice zisková marže také v roce 2010 vzrostla, nicméně velmi pomalým tempem. U
drobných podniků klesala zisková marže i v „pokrizovém“ roce 2010, což není dobrá zpráva z pohledu
konkurenceschopnosti, jak bude též diskutováno níže.
Důležité závěry:
ü Výsledky velkých, středních a malých podniků kopírují celkový makroekonomický
trend, tzn. pokles průmyslové produkce v 2009 o 13,6 % následovaný nárůstem v
roce 2010 o 10 %, u drobných podniků tržby klesaly i v roce 2010, nejhůře se tedy
vyrovnávaly s následky krize.
ü Výsledky malých podniků vykázaly nejvyšší volatilitu tržeb během sledovaného
období indikující jejich vysokou cykličnost.
ü V roce 2010 došlo k nejvyššímu růstu tržeb u velkých podniků, které jako jediné
překonaly hodnotu tržeb z předkrizového roku 2007. Nicméně v roce 2009 byl
patrný výrazný pokles tržeb z důvodu nedostatku zakázek.
ü Drobné, střední a velké podniky vykázaly v roce 2010 identickou ziskovou marži ve
výši 3,6 %, což jeví jako dlouhodobě udržitelná hodnota (malé podniky vykázaly
marži 4,2 % ke stejnému datu, čili lze očekávat určitou korekci).
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
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Graf 21: Vývoj ziskové marže v porovnání s tržbami a ziskem u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj:

ČEKIA
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4.3.1.3.
Tržby u podniků podle technologické náročnosti
U všech podniků v high tech 13 (výroba počítačů, lékařských a dentálních nástrojů a farmaceutických
výrobků), medium high tech (automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl a
chemický průmysl) a medium low tech sektoru (hutnictví, rafinérské zpracování ropy, gumárenský a
plastikářský průmysl, a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) rostly tržby až do roku
2008, v roce 2009 poklesly, aby v roce 2010 stouply. V low tech sektoru (potravinářský, oděvní,
kožedělný, dřevozpracující průmysl a výroba nábytku) došlo k poklesu tržeb již v roce 2008.
U podniků z medium high tech sektoru došlo v roce 2008 k nejvyššímu růstu tržeb, a v roce 2009 však
k jejich nevýraznějšímu poklesu, což implikuje vysokou cykličnost tohoto odvětví ekonomiky. Na
předkrizovou úroveň z roku 2007 se dostaly v roce 2010 pouze podniky z medium high tech sektoru.
Nejméně tržby poklesly v roce 2009 u podniků s vysokou technologickou náročností, tedy v high tech
sektoru, což ukazuje na jejich relativně robustní finanční kondici během krize.
Vývoj tržeb v porovnání se ziskem ukazuje následující Graf 23, na němž je znázorněn vývoj ziskové
marže. Ta v high tech, medium low tech a low tech sektoru po poklesu v roce 2009 opět vzrostla
v roce 2010. V medium high tech sektoru poklesla i v roce 2010, a to díky poklesu zisku.
Důležité závěry:
ü V roce 2008 byl růst tržeb největší v medium high tech sektoru, v roce 2009 byl
pokles tržeb nejvyšší také v tomto sektoru. Podniky z tohoto sektoru jako jediné
v roce 2010 překonaly hodnotu tržeb z roku 2007.
ü V roce 2009 došlo k nejmenšímu poklesu v high tech sektoru, což ukazuje na jeho
relativně robustnější finanční kondici během krize, než tomu bylo u ostatních
sektorů, což odpovídá závěrům analýzy Breugel (2011).
ü U podniků z low tech sektoru došlo k poklesu tržeb již v roce 2008, nejdříve na ně
tedy dopadla finanční a ekonomická krize, vykázaly tudíž vysokou cykličnost. Na
druhou stranou v roce 2010 tento sektor dokázal zvýšit ziskovou marži nad úroveň
roku 2006, což je pozitivní zpráva. Taktéž high tech podnikům se podařilo dostat
marži se v roce 2010 na úroveň roku 2006, u dvou ostatních sektorů se to však
nepodařilo.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3

Podle odhadů MPO (2010) činil v roce 2009 podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu v ČR u podniků
high tech 11, 4%, medium high tech 43,8 %, medium low tech 26,7 % a low tech 18,2 %.
40
13

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů
Graf 22: Vývoj tržeb u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Graf 23: Vývoj ziskové marže v porovnání s tržbami a ziskem u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.3.2.

EBIT 14

EBIT (Earnings before interest and taxes) zahrnuje celkový provozní zisk hospodářské jednotky před
odečtením úroků a daní z příjmů. Jedná se o tradiční měrnou metodu, která v sobě nezahrnuje
zohlednění nákladů kapitálu. EBIT se tedy dá použít k porovnání výkonnosti podniku bez ohledu na
kapitálovou strukturu. V této studii je EBIT aproximován jako provozní výsledek hospodaření.
Vývoj ukazatele EBIT úzce souvisí s vývojem tržeb a nákladů na produkci 15. Při pohledu na grafy 21 a
22 je zřejmé, že ukazatel EBIT poklesl dříve než tržby, již v roce 2008. Tato skutečnost může být
způsobena rozdílným růstem tržeb v roce 2008 a nákladů na produkci, jež vzrostly ze dvou hlavních
důvodů. Za prvé, došlo k nárůstu cen komodit a energií, což se promítlo i do vysoké inflace v roce
2008 (6,3 %). Za druhé, volatilní česká koruna resp. její zhodnocení zřejmě způsobila vyšší náklady na
zajištění importérů i exportérů. Tyto trendy měly dále za následek, že v roce 2008 podniky pod
domácí kontrolou dosáhly nejvyšších nákladů na zaměstnance (viz také část 4.3.1.2. Náklady na
zaměstnance).
Na úrovni odvětví EBIT vykázal odlišný vývoj ve zkoumaném období, podobně jako tomu bylo u tržeb.
Zatímco doprava a skladování, obchod, strojírenství, výroba motorových vozidel) vykázala cyklický
vývoj tržeb (viz Apendix). V energetice došlo k rapidnímu poklesu EBIT v roce 2010 zejména díky
poklesu zisku u RWE. Ve stavebnictví naopak EBIT v roce 2009 narostl, aby poté poklesl v roce 2010
(vysvětlením mohou být nižší státní stavební zakázky, které se leckdy ukázaly jako předražené – viz
NERV (2009)).
4.3.2.1.
EBIT u podniků podle kontroly (domácí nebo zahraniční kontrola)
Jak dokládá Graf 24, u firem s domácí i zahraniční kontrolou rostl EBIT do roku 2007, v roce 2008
začal pokles, který pokračoval i v roce 2009, tj. obě skupiny vykázaly obdobnou dynamiku. V roce
2010 EBIT opět u obou skupin společností narostl (u domácích podniků o 14 % u podniků pod
zahraniční kontrolou dokonce o 21 %).

14
15

V rámci této studie je EBIT počítán jako součet hodnot u všech firem ve sledované skupině.
Obsahující například náklady na zaměstnance, odpisy, materiální a energetickou náročnost.
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Graf 24: Vývoj EBIT u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
Jak již bylo uvedeno výše, díky zvýšeným nákladům EBIT poklesl již v roce 2008, přestože tržby stále
rostly. Data ukazují, že nejvýrazněji převyšuje růst tržeb růst nákladů na zaměstnance, jak dokládá
Graf 22. U podniků pod zahraniční kontrolou vzrostly tržby v roce 2008 o 3 %, zatímco náklady na
zaměstnance o 6 %. U podniků pod domácí kontrolou rostly tržby o 4 %, náklady na zaměstnance o 8
%. V roce 2010 naopak rostly tržby rychleji než náklady na zaměstnance, přičemž EBIT opět rostl.
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Výše uvedené údaje implikují vyšší cykličnost domácích podniků. V roce 2009 totiž vykázaly výraznější
pokles tržeb než zahraniční podniky, nicméně snížily též náklady na zaměstnance o 5 %, zatímco u
zahraničních podniků náklady na zaměstnance klesly pouze nepatrně. Jak bude diskutováno níže (část
4.3.1.1. Zaměstnanost), zahraniční podniky v roce 2008 ještě nabíraly nové zaměstnance, zatímco
české podniky již propouštěly a tudíž i snižovaly náklady na zaměstnance v tomto roce. Podobný
vývoj byl i v oblasti produktivity práce (viz část 4.4.3.1. – Produktivita práce u podniků podle
kontroly).
Jedním z vysvětlení může být rozdílná míra produktivity u domácích a zahraničních podniků, jež
vykazují vyšší produktivitu práce, a tudíž prostor pro vyšší efektivnost je nižší. Naopak domácí
podniky vykazují nižší produktivitu, což otevírá prostor pro jejich vyšší efektivnost a to nejen během
krize.
Z údajů MPO (2010) vyplývá, že EBIT vzrostl pouze u dvou odvětví v roce 2009: sektor NACE D
(Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimat. vzduchu) z 96,2 mld. Kč na 125, 1 mld. Kč (tj. o 30 %)
a sektor NACE J (informační a komunikační činnosti) z 37,8 mld. Kč na 39,3 mld. Kč (tj. o 5,5 %).
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Graf 25: Porovnání růstu tržeb a nákladů na zaměstnance u podniků podle kontroly v letech 2007 až
2010

Zdroj: ČEKIA
Důležité závěry:
ü EBIT u podniků pod domácí i zahraniční kontrolou poklesl již v roce 2008, což bylo
způsobeno pomalejším růstem tržeb a naopak rychlejším růstem nákladů na
zaměstnance (zejména díky vyšším nákladům na energie a na zajištění financování
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obchodu v zahraničních měnách). V roce 2009 již podniky ale neměly dostatek
zakázek, resp. díky fixním nákladům, nebyly schopny kompenzovat pokles tržeb
adekvátním poklesem nákladů.
ü Obě skupiny podniku vykázaly obdobnou dynamiku EBIT ve sledovaném období, jež
sledovala makroekonomický cyklický trend pozorovatelný ve vývoji HDP. Zatímco
v roce 2007 doznívalo období konjunktury v ČR (růst 5,7% HDP), v roce 2008 došlo
k poklesu dynamiky na 3,1 % a k následnému poklesu ekonomiky o 4,7 % v roce
2009.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1
4.3.2.2.
EBIT u podniků podle velikosti
Jak ukazuje následující graf, EBIT v roce 2008 poklesl u všech firem nezávisle na velikosti, a klesal i
v roce 2009. V roce 2010 pak vzrostl u MSP a velkých podniků, zatímco u drobných podniků poklesl i
v roce 2010.
Pokles EBIT u drobných podniků v roce 2010 souvisí s poklesem tržeb v témže roce. Nicméně, stejně
jako u tržeb se tento pokles týká menšího počtu firem, přičemž tento pokles byl u této skupiny
natolik výrazný, že ovlivnil celkové výsledky.
Vývoj EBIT v roce 2008 a následně v roce 2010 navzdory vývoji tržeb lze u podniků podle velikosti
vysvětlit obdobným způsobem jako výše u podniků pod zahraniční a domácí kontrolou. V roce 2008
rostly tržby výrazně pomalejším tempem než náklady na zaměstnance, v roce 2010 naopak vzrostly
náklady na zaměstnance méně než tržby.
Důležité závěry:
ü EBIT u všech podniků poklesl již v roce 2008, což bylo způsobeno pomalejším
růstem tržeb a naopak rychlejším růstem nákladů na zaměstnance.
ü U drobných podniků došlo k poklesu EBIT i v roce 2010, což je způsobeno poklesem
celkových tržeb ve stejném roce.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
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Graf 26: Vývoj EBIT u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj:

ČEKIA
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4.3.2.3.
EBIT u podniků podle technologické náročnosti
U podniků z medium high, medium low a low tech sektoru se EBIT vyvíjel podobně jako u výše
diskutovaných společností; v roce 2008 došlo k poklesu, který pokračoval v roce 2009 a v roce 2010
došlo opět k růstu EBIT. Důvod je opět stejný, v roce 2008 rostly tržby pomaleji, než náklady.
V roce 2009 EBIT nejvýrazněji poklesl u medium high tech podniků, což koresponduje s výrazným
poklesem tržeb u těchto firem ve stejném roce.
U společností z high tech sektoru došlo k poklesu EBIT v roce 2008, nicméně růst začal již v roce 2009.
To je způsobeno faktem, že v high tech sektoru poklesly v roce 2009 tržby pomaleji, než ostatní
náklady (náklady na zaměstnance, výrobu, energie apod.), jak ukazuje Graf 28 níže.
Důležité závěry:
ü EBIT u všech podniků poklesl již v roce 2008, což bylo způsobeno pomalejším
růstem tržeb a naopak rychlejším růstem nákladů na zaměstnance.
ü U podniků v high tech sektoru došlo k nárůstu EBIT již v roce 2009, což je způsobeno
rychlejším tempem poklesu nákladů, než je tempo poklesu tržeb. Důvodem byla
zřejmě nákladová struktura těchto firem resp. vysoký podíl variabilních nákladů, jež
umožnil snížení celkových nákladů při poklesu produkce.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 27: Vývoj EBIT u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj:

ČEKIA
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Graf 28: Porovnání meziročních změn tržeb, nákladů na zaměstnance, výrobní spotřeby a spotřeby
materiálu a energie v high tech sektoru v letech 2007 až 2010

Zdroj: ČEKIA

4.4.

Dopady krize na zaměstnanost podniků v ČR

Současná finanční a ekonomická krize vyústila v nejhorší globální recesi od druhé světové války.
Jedním z důsledků této krize jsou i dopady na zaměstnanost. Jak bylo diskutováno v předchozí
subkapitole, prvním viditelným indikátorem zhoršení ekonomické situace byl u většiny firem pokles
EBIT, který byl způsoben vysokým růstem nákladů (především na zaměstnance), který převyšoval růst
tržeb. Podniky na tuto situaci reagovaly již v roce 2009, a to i v oblasti zaměstnanosti. Její vývoj od
doby před začátkem krize v rámci celé České republiky ukazuje následující graf.
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Graf 29: Vývoj zaměstnanosti v České republice v období 2006-2010

Zdroj: ČSÚ
Zaměstnanost v České republice až na drobnou výjimku na počátku roku 2006 rostla až do konce roku
2007, kdy byla ekonomika v období konjunktury. Počátkem roku 2008 pak mírně poklesla, meziročně
ovšem stále vykazovala růst přes 2 %. Do konce roku 2008 pak zaměstnanost rostla, nicméně
meziroční přírůstky se neustále snižovaly. V prvním čtvrtletí roku 2009 pak zaměstnanost výrazně
klesla, což pokračovalo až do 2. čtvrtletí roku 2010, kdy začala opět stoupat. V prvním čtvrtletí roku
2011 došlo opět k poklesu, nicméně od 2. čtvrtletí zaměstnanost opět rostla. Lze tedy říci, že
zaměstnanost s jistým zpožděním kopíruje vývoj ekonomiky. Otázkou ovšem je, zda tento vývoj
postihl všechny podniky stejně, či zda byly rozdíly napříč spektrem podniků v závislosti na velikosti,
vlastnictví nebo technologické náročnosti produkce.
Přestože došlo k růstu zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí roku 2011, výhled do budoucnosti není
optimistický. Podle průzkumu Hospodářské komory z prosince 2011 bude v ČR snižovat počty
zaměstnanců téměř pětina firem, naopak nabírat nové zaměstnance se chystá pouze 9 % podniků, jak
ukazuje následující graf.
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Graf 30: Chystané změny stavu zaměstnanců v roce 2012 podle průzkumu Hospodářské komory ČR
(procentuální počet firem, které se chystají k dané akci)

Zdroj: Hospodářská komora ČR 13.12.2011
Podle tohoto průzkumu se propouštět chystají především větší firmy s více než 50 zaměstnanci, a to
v rozmezí 2-10 % dosavadního počtu zaměstnanců. Chystané propouštění je z části reakcí na nejistou
situaci na evropském i českém trhu, kde je zvýšená nejistota jak ohledně dalšího vývoje finanční krize,
tak ohledně Eurozóny a kurzu koruny.
K podobnému závěru dochází i statistické šetření České národní banky a SP ČR v nefinančních
podnicích z ledna 2012. Pro rok 2012 firmy očekávají pokles zaměstnanosti o 0,56 %, což způsobuje
mimo jiné pokles domácí i zahraniční poptávky, kterou zaznamenala většina tuzemských firem. Je
však třeba diferencovat, protože mnoho firem očekává zvýšení zakázek, plánují investice i nábor
nových pracovníků. Následující tabulka shrnuje některé důležité výsledky statistického šetření.
Tabulka 6: Výsledky statistického šetření v nefinančních podnicích: Faktory omezující růst firmy
Ceny materiálů a surovin
Konkurence
Domácí poptávka
Zahraniční poptávka
Náklady práce
2011
Udržitelnost veřejných financí
Úroveň legislativy
Dopravní infrastruktura
Korupce
Byrokracie
Zakázky
2012
Dostupnost úvěrů

Zlepšení Zhoršení
7%
55%
4%
34%
10%
32%
15%
22%
7%
20%
3%
40%
2%
25%
6%
22%
3%
21%
1%
20%
31%
27%
2%
13%

Zdroj: ČNB a SPČR (2012)
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Na zhoršení ekonomických výsledků může podnik reagovat nejen propouštěním, ale také snižováním
nákladů na zaměstnance, především tedy mezd. Následující graf ukazuje vývoj průměrné nominální
mzdy v podnikatelské sféře.
Graf 31: Vývoj průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře mezi roky 2006-2010

Zdroj: ČSÚ
Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře rostla v letech 2007 a 2008 rostoucím tempem,
v roce 2008 narostla o téměř 9 %. V letech 2009 a 2010 pak růst poklesl na tempo mezi 2 a 3 %. Zde
je ovšem nutné brát v potaz i vývoj inflace, která růst nominálních mezd ovlivňuje. Ta byla v roce
2008 přes 6 %, naopak v roce 2009 poklesla na méně než 1 %.
Cílem této studie je zhodnotit vliv finanční a ekonomické krize na zaměstnanost podniků podle výše
uvedeného rozdělení. Je zřejmé, že různé firmy reagují na pokles poptávky různým snížením
zaměstnanosti. V této části budeme zkoumat, jak se vyvíjela zaměstnanost v rámci jednotlivých
skupin podniků, a to v následujících souvislostech:
1) Vývoj počtu zaměstnanců,
2) Vývoj nákladů na zaměstnance.
Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto dokumentu, finanční a ekonomická krize způsobila pokles
poptávky, který u velké části firem vyústil ve snížení tržeb. Je ale otázkou, jak na tuto skutečnost
firmy reagovaly; následující analýza má za cíl ukázat, zda firmy z jednotlivých skupin na krizi reagovaly
propouštěním, vyčkáváním nebo snižováním nákladů na zaměstnance.
Vývoj zaměstnanosti úzce souvisí s náklady na zaměstnance, které firma musí vynaložit. Ve špatné
ekonomické situaci, kdy poklesne poptávka po výrobcích firmy, mohou být celkové náklady snižovány
buď snížením počtu zaměstnanců, nebo snížením nákladů na zaměstnance. Je tedy důležité se
podívat, jak se vyvíjely náklady na zaměstnance u sledovaných skupin podniků, nicméně vedle
celkových nákladů, které v sobě zahrnují i změny počtu zaměstnanců je nutné porovnat i náklady na 1
zaměstnance. V úvodu této kapitoly byl vývoj nákladů na jednoho zaměstnance aproximován
vývojem hrubé nominální mzdy v podnikatelské sféře v České republice, jejíž vývoj ukazuje Graf 31.
Tato mzda rostla až do roku 2008 rostoucím tempem, v roce 2009 pak došlo k poklesu růstu pod 3 %,
který pokračoval i v roce 2010 na téměř 2 %.
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Různá odvětví vykázala různý vývoj v oblasti zaměstnanosti; cykličnost vykázaly tradičně strojírenství
a výroba motorových vozidel (viz Apendix). Stavebnictví měl vrchol zaměstnanosti v roce 2009, v roce
2010 poté došlo k poklesu (podobně jako v obchodu). Odvětví energetika kontinuálně snižovalo
zaměstnanost během celé periody 2006-2010, což se pozičně projevilo i v produktivitě práce, jak
bude diskutováno níže.
4.4.1.

Zaměstnanost u podniků podle kontroly – domácí nebo zahraniční kontrola

Níže uvedená analýza zaměstnanosti byla provedena na základě databáze společnosti ČEKIA. Data
umožňovala analyzovat kvantitativní dopad krize na zaměstnanost podniků, nicméně nebyla možná
kvalitativní analýza, tj. bylo nemožné separovat externí vliv zaměstnanost podniků (tj. pokles
zaměstnanosti jako reakci na pokles zakázek) a interní vliv zaměstnanost podniků (plynoucí
z restrukturalizace a nákladové optimalizace podniků podniku).
4.4.1.1.
Zaměstnanost 16
Následující graf ukazuje vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u
podniků pod zahraniční a domácí kontrolou. Jednotlivé ukazatele související s vývojem zaměstnanosti
jsou pak podrobněji rozebrány níže.
Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, celková zaměstnanost v České republice rostla až do roku
2008, v roce 2009 pak došlo k výraznému poklesu. Porovnáme-li Graf 29 a Graf 33 vývoj
zaměstnanosti u podniků pod zahraniční kontrolou v podstatě kopíroval celorepublikový vývoj. Od
roku 2006 stoupal počet zaměstnanců podniků pod zahraniční kontrolou rostoucím tempem až do
roku 2008, v roce 2009 pak došlo k prudkému poklesu o přibližně 12 %. V roce 2010 počet
zaměstnanců dále klesal, a to o necelé procento.

16

V rámci této studie je zaměstnanost počítaná jako součet hodnot u všech firem ve sledované skupině.
59

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů
Graf 32: Vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u podniků podle
kontroly v letech 2006-2010

Zdroj: ČEKIA

Jiná situace je u podniků s domácí kontrolou. Jak ukazuje Graf 33, podniky pod domácí kontrolou
začaly snižovat počet zaměstnanců již v roce 2008, kdy došlo k poklesu o 5 %, v roce 2009 pak byl
pokles ještě vyšší – 6 %. Naopak v roce 2010 již počet zaměstnanců víceméně stagnoval, došlo
k poklesu pouze o 0,1 %.
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Pro dokreslení makropohledu na danou problematiku níže uvedené grafy ukazují vztah tržeb, nákladů
na zaměstnance a počtu zaměstnanců u obou typů podniků. Oba grafy dokládají, že jak zahraniční tak
domácí podniky reagovaly na krizi výrazným poklesem zaměstnanosti v roce 2009. Nicméně v roce
2010 došlo k dalšímu poklesu zaměstnanosti ale při zvýšení tržeb, což pozitivně ovlivnilo produktivitu
práce u domácích i zahraničních podniků. Jak bude diskutováno níže, podniky pod zahraniční
kontrolou výrazně zvyšovaly počet zaměstnanců ještě v roce 2008, naopak podniky pod domácí
kontrolou v roce 2008 již propouštěly.
Graf 33: Vývoj počtu zaměstnanců v podnicích pod zahraniční a domácí kontrolou v letech 2006 až
2010

Zdroj: ČEKIA

Graf 33 tedy ukazuje, že podniky pod zahraniční kontrolou a podniky pod domácí kontrolou na
ekonomickou a finanční krizi zareagovaly různě:
ü Podniky pod zahraniční kontrolou výrazně zvyšovaly počet zaměstnanců ještě
v roce 2008, naopak podniky pod domácí kontrolou v roce 2008 již propouštěly. Zde
se pravděpodobně projevila saturovanost české ekonomiky (resp. její časový posun
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oproti zahraničí), jež nastala již v roce 2007 a domácí podniky v roce 2008 i v roce
2009 snižovaly zaměstnanost a tím i náklady na zaměstnance. Svou roli zde mohla
sehrát i neefektivnost českých podniků vyjádřená přezaměstnaností v dobách
konjunktury
ü V roce 2009 došlo k poklesu zaměstnanosti u obou skupin podniků.
ü V roce 2010 podniky pod zahraniční kontrolou stále snižovaly počet zaměstnanců o
téměř 1 %, zatímco podniky pod domácí kontrolou propustily pouze 0,1 %
zaměstnanců. Zahraniční podniky se tak dostaly pod úroveň zaměstnanosti v roce
2006, zatímco české podniky se přiblížily dlouhodobému optimu počtu
zaměstnanců, jež je výrazně nižší než v předkrizovém období.
ü Od roku 2007 do roku 2010 došlo ke snížení zaměstnanosti u podniků se zahraniční
kontrolou o 5 %, zatímco u podniků pod domácí kontrolou o 10 %.
4.4.1.2.
Náklady na zaměstnance 17
Náklady na zaměstnance jsou v této studii počítány jako celkové osobní náklady na všechny
zaměstnance. Náklady na 1 zaměstnance jsou pak počítány jako náklady na zaměstnance ku
celkovému počtu zaměstnanců. Graf 34 ukazuje, jak se vyvíjely celkové náklady na zaměstnance
v podnicích podle kontroly. Ve firmách se zahraniční i domácí kontrolou došlo v roce 2009 k poklesu
těchto nákladů, v roce 2010 k růstu. Navzdory poklesu zaměstnanců u českých podniků v roce 2009
byly tyto podniky schopny udržet trend ve snižování nákladů resp. využívání rezerv ve své nákladové
struktuře.
V podnicích pod zahraniční kontrolou tyto náklady v roce 2010 vzrostly na úroveň vyšší než v roce
2008, v podnicích pod domácí kontrolou nikoliv.

V rámci této studie jsou náklady na zaměstnance počítány jako součet hodnot u všech firem ve sledované
skupině. Náklady na 1 zaměstnance jsou počítány jako medián hodnot u všech firem ve sledované skupině.
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Graf 34: Vývoj nákladů na zaměstnance v podnicích pod zahraniční a domácí kontrolou v letech 2006
až 2010

Zdroj: ČEKIA
Graf 35 ukazuje vývoj nákladů na 1 zaměstnance v podnicích pod zahraniční a domácí kontrolou,
které vykázaly vyšší cykličnost ve sledovaném období. Zatímco u zahraničních podniků v roce 2009
tyto náklady stagnovaly, u podniků pod domácí kontrolou v roce 2009 došlo dokonce k poklesu
nákladů na 1 zaměstnance. V roce 2010 poté došlo k nárůstu nákladů u obou skupin.
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Graf 35: Vývoj nákladů na 1 zaměstnance v podnicích pod zahraniční a domácí kontrolou v letech
2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
Zde je nutné vzít v úvahu také inflaci, která v roce 2008 v České republice přesáhla 6 % a v roce 2009
1 %. Pokud tedy podniky pod zahraniční kontrolou v roce 2008 zvyšovaly náklady na 1 zaměstnance o
5 %, reálně došlo k poklesu mzdy, v roce 2009, kdy podniky pod zahraniční kontrolou zvyšovaly
náklady o pouhé 2 %, naopak došlo k reálnému růstu.
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Opačná situace je u domácích podniků, kde i v roce 2008 došlo k nárůstu nejen nominálních ale i
reálných nákladů na 1 zaměstnance.
Klíčové závěry:
ü Podniky pod zahraniční kontrolou v roce 2008 najímaly nové zaměstnance, ale
snižovaly růst nákladů na 1 zaměstnance (po odečtení inflace došlo u reálných
hodnot dokonce k poklesu). Jak již bylo diskutováno výše, zahraniční podniky
v tomto roce příliš krizi ještě nepociťovaly na rozdíl od těch domácích.
ü Podniky pod domácí kontrolou naopak v roce 2008 již propouštěly, ale stále
zvyšovaly růst nákladů na 1 zaměstnance (i reálný růst nákladů). Důvodem bylo
zejména propouštění z důvodu přezaměstnanosti a zvyšování efektivnosti u
domácích podniků.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1

4.4.2.

Zaměstnanost u podniků podle velikosti podniků

4.4.2.1.
Zaměstnanost
Následující graf ukazuje vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u
podniků podle velikosti. Jednotlivé ukazatele související s vývojem zaměstnanosti jsou pak podrobněji
rozebrány níže. U velkých, středních a malých podniků je patrný cyklický trend, zatímco drobné
podniky nikoliv, ty dokonce plynule snižovaly zaměstnanost v celém zkoumaném období.
Jak ukazuje Graf 37, vývoj počtu zaměstnanců je závislý na velikosti podniku. Zatímco u drobných
podniků klesala zaměstnanost již od roku 2007, u větších podniků rostla zaměstnanost až do roku
2008. V roce 2009 pak došlo k výraznému poklesu u všech skupin podniků, nejvýraznější (9 %) byl u
velkých podniků s více než 250 zaměstnanci. V roce 2010 tento pokles pokračoval u drobných, malých
a středních podniků. U velkých podniků s více než 250 zaměstnanci došlo v roce 2010 k mírnému
nárůstu počtu zaměstnanců.
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Graf 36: Vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u podniků podle velikosti v letech 2006-2010

Zdroj: ČEKIA
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Graf 37: Vývoj počtu zaměstnanců v podnicích podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Počet zaměstnanců u velkých, středních a malých podniků kopíroval makrocyklický
trend.
ü Drobné podniky vykázaly pokles zaměstnanosti po celé zkoumané, což implikuje
určitý strukturální přesun resp. snižování významu drobných podniků jako
zaměstnavatelů. V roce 2009 krize zvýraznila tento trend, pokles však pokračoval i
v roce 2010, kdy došlo k dalšímu propadu.
ü U MSP začal počet zaměstnanců klesat v roce 2009 prudkým propadem, v roce 2010
pokles pokračoval mírnějším tempem.
ü U velkých podniků došlo v roce 2008 k nejvýraznějšímu růstu počtu zaměstnanců a
v roce 2009 k nejvýraznějšímu snížení počtu zaměstnanců ze všech sledovaných
skupin, nicméně v roce 2010 počet zaměstnanců opět rostl. Možným vysvětlení
může být skutečnost, že velké podniky nabíraly zaměstnance počátkem roku 2008,
kdy ještě krize se úplně neprojevila, aby následně tyto „nadbytečné“ zaměstnance
propustily v roce 2009.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2

4.4.2.2.
Náklady na zaměstnance
Jak ukazuje následující graf, vývoj nákladů na zaměstnance u podniků v závislosti na jejich velikosti,
všechny podniky snižovaly tyto náklady v roce 2009, v roce 2010 náklady dál klesaly u drobných
podniků, u MSP a velkých opět rostly a to v rozmezí cca 1-3 %. Velkým podnikům se ani v roce 2010
nepodařilo snížit úroveň nákladů na předkrizovou úroveň, což může souviset se dvěma faktory. Za
prvé, velké podniky mají silné odbory, a proto pokles mzdových nákladů není tak jednoduchý jako u
menších podniků. Za druhé, některé velké podniky mohly během krize přejít na produkci výrobků
s vyšší přidanou hodnotou, tj. zvýšily se tržby, ale zároveň se zvýšily náklady práce najímáním
kvalifikovanějších zaměstnanců.
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Graf 38: Náklady na zaměstnance u podniků podle velikosti

Zdroj: ČEKIA
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Graf níže ukazuje, jak se vyvíjely nominální náklady na 1 zaměstnance u podniků v závislosti na jejich
velikosti. U drobných podniků a velkých podniků rostly tyto náklady klesajícím tempem od roku 2007
do roku 2010, v roce 2010 došlo k nárůstu tempa růstu. U malých a středních podniků rostlo tempo
růstu nominálních nákladů na 1 zaměstnance v roce 2008, v roce 2009 pokleslo a v roce 2010 opět
vzrostlo.
Zde je opět vhodné porovnat růst nominálních nákladů na 1 zaměstnance s inflací, která v roce 2008
činila 6,3 %, v roce 2009 klesla na 1 % a v roce 2010 mírně narostla na 1,5 %. V roce 2008 nastal
reálný růst nákladů na 1 zaměstnance pouze u malých a středních podniků, přičemž u drobných
podniků v podstatě stagnoval (nárůst o 0,05%) a u velkých podniků došlo k poklesu. Zde lze opět
hledat spojitost s počtem zaměstnanců; zatímco malé a střední podniky v roce 2008 začaly v prvotní
reakci na finanční a ekonomickou krizi snižovat tempo náboru nových zaměstnanců, ale stále
zvyšovaly reálné náklady na 1 zaměstnance, velké podniky naopak v roce 2008 stále zvyšovaly tempo
náboru nových zaměstnanců, ale začaly snižovat reálné náklady na zaměstnance.
V roce 2009 pak došlo k reálnému zvýšení nákladů na 1 zaměstnance naopak u drobných a velkých
podniků, u MSP došlo k reálnému snížení. V roce 2009 se tedy reakce obrátila; velké podniky snížily
počet zaměstnanců v nejvyšší míře ze všech skupin, zároveň zvýšily reálné náklady na zaměstnance.
Naopak, malé a střední podniky v roce 2009 snížily náklady na zaměstnance, ale nedošlo u nich
k takovému snižování stavu zaměstnanců jako u velkých podniků. V roce 2010 pak všechny skupiny
podniků reálně zvýšily růst nákladů na 1 zaměstnance.
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Graf 39: Vývoj nákladů na 1 zaměstnance v podnicích podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Bezprostřední reakce na počátky finanční a ekonomické krize v roce 2008 je různá
v závislosti na velikosti podniku. Zatímco malé a střední firmy v roce 2008 snižovaly
tempo náborů nových zaměstnanců a zvyšovaly reálné náklady na 1 zaměstnance,
velké firmy šly opačnou cestou. Dále přijímaly nové pracovníky rostoucím tempem,
nicméně snížily reálné náklady na 1 zaměstnance.
ü V roce 2009, kdy finanční a ekonomická krize propukla naplno, se situace obrátila.
U malých a středních podniků došlo k poklesu reálných nákladů na 1 zaměstnance,
nicméně pokles zaměstnanosti nedosáhl takových rozměrů jako u velkých firem. Ty
naopak v roce 2009 již zvýšily reálné náklady na 1 zaměstnance.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2

4.4.3.

Zaměstnanost u podniků podle technologické náročnosti

Následující graf ukazuje vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u
podniků podle technologické náročnosti. Jednotlivé ukazatele související s vývojem zaměstnanosti
jsou pak podrobněji rozebrány níže, v této fázi bychom chtěli upozornit na zjevnou cykličnost u všech
typů podniků.
4.4.3.1.
Zaměstnanost
Jak ukazuje Graf 41, počet zaměstnanců v roce 2007 rostl ve všech skupinách sledovaných podniků
stejně jako v celé české ekonomice. Nicméně rozdíly se projevily již v roce 2008; zatímco v high tech,
medium high tech a medium low tech sektorech zaměstnanost stále rostla (ač velmi pomalým
tempem) v low tech sektoru poklesla. V roce 2009 pak zaměstnanost klesala u všech skupin. Další
rozdíl se projevil v roce 2010, kdy počet zaměstnanců rostl naopak v low tech sektoru, v medium low
tech sektoru víceméně stagnoval. V high tech a medium tech sektoru zaměstnanost klesala i v roce
2010. Níže uvedené grafy ukazují, že podniky s vysokou technologickou náročností výroby reagovaly
jinak než ty s náročností nízkou.
Důležité závěry:
ü Podniky z low tech sektoru přistoupily ke snížení zaměstnanosti již v roce 2008,
ostatní podniky až v roce 2009. V medium low tech sektoru došlo v roce 2008
k růstu počtu zaměstnanců, nicméně tento růst byl pouze 0,16 %, šlo tedy spíše o
stagnaci.
ü V roce 2009 došlo k poklesu zaměstnanosti u všech skupin podniků, nejnižší pokles
byl v high tech sektoru.
ü V roce 2010 podniky z high tech a medium high tech sektoru stále snižovaly počet
zaměstnanců, zaměstnanost v podnicích z medium low tech sektorů stagnovala,
přičemž podniky z low tech sektorů v roce 2010 opět nabíraly nové zaměstnance.
ü High tech podniky vykázaly vysokou flexibilitu a efektivitu během krize - v roce
2010 snížily zaměstnanost pod úroveň roku 2008, nicméně navýšily tržby a zvýšily
též produktivitu práce. Dalším faktem mohl být i kvalitativní posun ve výrobě – po
celém období 2006-2010 high tech podniky totiž navyšovaly přidanou hodnotu, jak
bude diskutováno dále.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 40: Vývoj zaměstnanosti v souvislosti s tržbami a náklady na zaměstnance u podniků podle
technologické náročnosti v letech 2006-2010

Zdroj: ČEKIA
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Graf 41: Vývoj počtu zaměstnanců v podnicích podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.4.3.2.
Náklady na zaměstnance
Graf níže ukazuje vývoj celkových nákladů na zaměstnance. Přes rozdíly ve vývoji v zaměstnanosti u
jednotlivých skupin firem se náklady na zaměstnance vyvíjely obdobně, nezávisle na technologické
náročnosti; klesly v roce 2009, aby v roce 2010 opět vzrostly (určité vysvětlení nabízí Graf 53).
Graf 43 ukazuje vývoj nákladů na 1 zaměstnance u podniků podle technologické náročnosti.
Nominální náklady za celé sledované období nepoklesly v high tech sektoru, v ostatních sektorech
poklesly v roce 2009, v roce 2010 opět rostly. V high tech a medium tech sektoru rostly v roce 2008
klesajícím tempem, v medium low tech a low tech sektoru v roce 2008 rostly rostoucím tempem.
Pokud vezmeme v úvahu inflaci, která v roce 2008 přesáhla 6 %, vidíme, že v tomto roce došlo i
k reálnému nárůstu nákladů na 1 zaměstnance ve všech sektorech. V roce 2009, kdy inflace byla
přibližně 1 %, došlo k reálnému nárůstu pouze u podniků v high tech sektoru.
Z pohledu zaměstnanosti je důležité:
ü Všechny sektory vykázaly cyklický trend v oblasti nákladů na zaměstnance, tj.
nárůst v letech 2007, 2008 a 2010 při poklesu v roce 2009.
ü Přestože v high tech sektoru došlo k nejnižšímu propadu zaměstnanosti v roce 2009
ze všech sledovaných skupin (přibližně 4 %), v tomto roce došlo u podniků v high
tech sektoru jako jediném ke zvyšování reálných nákladů na 1 zaměstnance.
ü V low tech sektoru došlo v roce 2008 ke snížení počtu zaměstnanců a zároveň
k nejvyššímu růstu nominálních nákladů na 1 zaměstnance. Reakce na finanční a
ekonomickou krizi zde tedy začala dříve než v ostatních sektorech. Z vývoje tržeb,
které poklesly také v roce 2008 lze předpokládat, že tento sektor byl zasažen
nejdříve.
ü V medium high tech sektoru došlo k nominálnímu snižování nákladů na
zaměstnance již v roce 2008, kdy zaměstnanost stále rostla.
ü V medium low tech v roce 2008 nominální náklady na 1 zaměstnance stále rostly a
to zvyšujícím se tempem, přičemž stagnovala zaměstnanost.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 42: Vývoj nákladů na zaměstnance u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj:

ČEKIA
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Graf 43: Vývoj nákladů na 1 zaměstnance u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.
4.5.1.

Dopady krize na konkurenceschopnost podniků v ČR
Přidaná hodnota 18

Přidaná hodnota je chápána jako hodnota přidaná zpracováním výrobku či poskytnutím služby
v daném podniku. Lze ji vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků a náklady na
zakoupený materiál a služby použité při jejich výrobě. Přidaná hodnota bývá vyšší v sektoru služeb
než v průmyslu, protože je zde vyšší podíl lidské práce. Graf 44 ukazuje vývoj hrubé přidané hodnoty
od roku 2000 v České republice. Hrubá přidaná hodnota rostla až do roku 2008, v roce 2009 pak
došlo k poklesu.
Různá odvětví vykázala diferencovaný vývoj v oblasti přidané hodnoty; cykličnost vykázaly tradičně
strojírenství a výroba motorových vozidel (viz Apendix). Stavebnictví měl vrchol zaměstnanosti v roce
2009, v roce 2010 poté došlo k poklesu (podobně jako v obchodu). Odvětví energetika kontinuálně
snižovalo zaměstnanost během celé periody 2006-2010, což se pozičně projevilo i v produktivitě
práce, jak bude diskutováno níže.
Graf 44: Vývoj hrubé přidané hodnoty od roku 2000 do roku 2009 v České republice (ve stálých
cenách roku 2005)

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2011

4.5.1.1.
Přidaná hodnota u podniků podle kontroly – domácí nebo zahraniční kontrola
Graf 45 ukazuje vývoj přidané hodnoty u podniků pod zahraniční a domácí kontrolou. U obou skupin
firem tato hodnota rostla až do roku 2008, v roce 2009 poklesla, aby v roce 2010 opět vzrostla, což
reflektuje makroekonomický trend v ČR.

V rámci této studie je přidaná hodnota počítaná jako součet hodnot u všech firem ve sledované skupině
podniků.
82
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U podniků pod zahraniční kontrolou došlo k v roce 2009 k nižšímu poklesu (7 %) než u podniků pod
domácí kontrolou (9 %), nicméně tento rozdíl není výrazný. V roce 2010 naopak došlo k většímu růstu
přidané hodnoty u domácích podniků (5 %), než u těch zahraničních (2 %). Ani jedna skupina firem
nepřekonala hodnoty předkrizového roku 2007.
Důležité závěry:
ü U domácích i zahraničních podniků došlo k růstu přidané hodnoty do roku 2008,
v roce 2009 přidaná hodnota poklesla a v roce 2010 opět vzrostla, což reflektuje
makroekonomický cyklický trend.
ü Vývoj přidané hodnoty v podnicích pod domácích kontrolou se ukazuje jako více
procyklický, tj. s vyšší korelací vůči makroekonomickému cyklu.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1
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Graf 45: Vývoj přidané hodnoty u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
Níže uvedené grafy nabízí detailnější pohled na vývoj přidané hodnoty rozdělený na výnosy
(obchodní marže + výkony) a náklady podniků (výkonová spotřeba). Za zmínku stojí vysoká výkonová
spotřeba v roce 2008 u obou typů podniků (meziroční nárůst o 3,9 %), jež zřejmě souvisela s vysokou
inflací resp. s vysokými cenami energií v tomto roce.
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Graf 46: Výnosy a náklady ovlivňující přidanou hodnotu (složky přidané hodnoty) u podniků podle
kontroly mezi roky 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
4.5.1.2.
Přidaná hodnota u podniků podle velikosti
U drobných, malých a středních podniků se přidaná hodnota vyvíjela stejně jako u podniků pod
domácí a zahraniční kontrolou; přidaná hodnota rostla do roku 2008, v roce 2009 poklesla, aby v roce
2010 opět vzrostla. V roce 2009 došlo k nejvyššímu poklesu (11 %) u malých podniků, nicméně v roce
2010 přidaná hodnota v roce 2010 rostla o pouhé 1 %, což nijak nepřevyšuje růst u ostatních skupin,
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který je u středních podniků výrazně vyšší (3 %). Přidaná hodnota u velkých podniků začala klesat již
v roce 2008, což pokračovalo i v roce 2009. V roce 2010 došlo opět k nárůstu téměř 6 %.
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Graf 47: Vývoj přidané hodnoty u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Důležité závěry
ü U malých, středních i drobných podniků došlo k růstu přidané hodnoty do roku
2008, v roce 2009 přidaná hodnota poklesla a v roce 2010 opět vzrostla. Nejvyšší
pokles byl u malých podniků.
ü U velkých podniků začala přidaná hodnota klesat již v roce 2008. Naopak v roce
2010 nejvíce vzrostla
ü Výsledky analýzy ukazují, že čím větší podnik, tím je vývoj přidané hodnoty
stabilnější (ačkoliv díky měřítku v Grafu 48 to nemusí být na první pohled zcela
zřejmé). U všech kategorií sice dochází k procyklickému chování (což je logické,
protože HDP tvoří součet HPH podniků a čisté daně), ale tržní beta je u velkých
podniků nižší. Tento závěr je v souladu s ekonomickým výzkumem v oblasti financí,
podle kterého malé podniky jsou rizikovější než velké, ale také přinášejí obvykle
svým vlastníkům vyšší průměrný výnos.
ü Podobně jako u výše uvedené diskuse o struktuře o vývoji přidané hodnoty, i v
členění podle velikosti podniku je patrný makroekonomický cyklus a vysoká
výkonová spotřeba v roce 2008 (jež byla do určité míry dána i rekordními tržbami v
tomto roce).
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
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Graf 48: Výnosy a náklady ovlivňující přidanou hodnotu u podniků podle velikosti mezi roky 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.1.3.
Přidaná hodnota u podniků podle technologické náročnosti
U podniků rozdělených podle technologické náročnosti lze pozorovat největší rozdíly ve vývoji
přidané hodnoty. V high tech sektoru nedošlo ve sledovaném období k poklesu přidané hodnoty
vůbec. V roce 2008 došlo pouze k poklesu tempa růstu přidané hodnoty, který pokračoval i v roce
2009, v roce 2010 tempo růstu opět vzrostlo.
U podniků z medium high sektoru naopak přidaná hodnota začala klesat již v roce 2008, přičemž
tento pokles pokračoval až do roku 2010. V medium low tech sektoru došlo k poklesu přidané
hodnoty až v roce 2009, v roce 2010 přidaná hodnota opět stoupla. V low tech sektoru přidaná
hodnota poklesla opět již v roce 2008, v roce 2009 pokles pokračoval. Nicméně v roce 2010 přidaná
hodnota výrazně stoupla, a překonala hodnotu z předkrizového roku 2007.
Důležité závěry
ü U podniků z high tech sektoru přidaná hodnota rostla po celé sledované období, což
bylo zřejmě dáno kvalitativním posunem ve výrobě, tj. produkcí sofistikovaných
produktů s vysokou přidanou hodnotou.
ü U podniků z low tech sektoru přidaná hodnota začala klesat v roce 2008, což
pokračovalo i v roce 2009, nicméně v roce 2010 došlo k prudkému nárůstu a
přidaná hodnota překonala výsledky z roku 2007. Medium high tech, medium low
tech a low tech podniky vykázaly vysokou korelaci s makroekonomickým cyklem, tj.
pokles přidané hodnoty v roce 2009 a její následný nárůst v 2010.
ü Graf 50 znázorňující strukturu přidané hodnoty v období 2006-2010 u podniků
podle jejich technologické náročnosti kopíruje výše diskutované výsledky (tj. patrný
makroekonomický cyklus a vysoké tržby a taktéž výkonová spotřeba v roce 2008).
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 49: Vývoj přidané hodnoty u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Graf 50: Výnosy a náklady ovlivňující přidanou hodnotu u podniků podle technologické náročnosti mezi roky 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.2.

Tržby na 1 zaměstnance19

Ukazatel tržby na 1 zaměstnance patří mezi ukazatele měřící produktivitu dané společnosti z pohledu
ziskovosti, neboť měří výstup (tržby) na jednotku vstupu (zaměstnanec). Pochopitelně se tento
ukazatel liší u velkých, MSP a malých podniků v absolutním měřítku, nicméně pro účely této analýzy
je klíčová jeho dynamika, tj. relativní vývoj v čase.
4.5.2.1.
Tržby na 1 zaměstnance podle kontroly – podniky pod domácí a zahraniční kontrolou
Graf 51 ukazuje vývoj tržeb na 1 zaměstnance u podniků pod zahraniční a pod domácí kontrolou.
Zatímco u zahraničních podniků dochází k poklesu tohoto ukazatele již v roce 2008 (přestože tržby
v absolutní hodnotě u obou skupin podniků v roce 2008 stále rostou), u podniků pod domácí
kontrolou tržby na 1 zaměstnance v roce 2008 stále rostou. V roce 2009 pak dochází k poklesu a
v roce 2010 k následnému růstu u obou skupin.
V tomto ukazateli se projevuje určitá dualita české ekonomiky, tj. že zahraniční podniky vykazují o cca
30% vyšší tržby na zaměstnance než domácí podniky, to samé platí i o produktivitě práce. Tento fakt
implikuje vyšší flexibilitu českých firem, jež mají vyšší prostor pro zvýšení své efektivnosti (mají nižší
základnu než zahraniční podniky).
Zajímavé je porovnání tržeb na 1 zaměstnance v roce 2007 (jako poslední předkrizový rok) a v roce
2010. Zatímco u podniků pod domácí kontrolou došlo k poklesu o 5 %, u podniků se zahraniční
kontrolou byl pokles o málo nižší, tedy 4 %. Zde je ale nutné poznamenat, že hodnota tržeb na 1
zaměstnance je u podniků se zahraniční kontrolou výrazně vyšší než u těch s domácí kontrolou, a to
jak v roce 2007, tak v roce 2010. Tento závěr implikuje určitou dualitu podniků v ČR, tj. že zahraniční
podniky jsou efektivnější než ty domácí.

V rámci této studie jsou tržby na 1 zaměstnance počítány jako medián hodnot u všech firem ve sledované
skupině.
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Graf 51: Vývoj tržeb na 1 zaměstnance v podnicích pod zahraniční a domácí kontrolou v letech 2006
až 2010

Zdroj: ČEKIA
Graf níže ukazuje zajímavé srovnání absolutní výše tržeb na 1 zaměstnance u domácích a
zahraničních podniků. Je patrné, že zahraniční podniky vykazují cca dvojnásobnou výši, což
nepochybně souvisí i se strukturou vlastnictví českých podniků (drobných a malé podniky jsou
povětšinou vlastněny domácími vlastníky a nikoliv zahraničními).
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Graf 52: Porovnání tržeb na 1 zaměstnance u podniků pod zahraniční a domácí kontrolou

Zdroj: ČEKIA
V souvislosti se zaměstnaností lze tedy vyvodit následující:
ü V roce 2008 došlo ke zpomalení růstu celkových tržeb u obou skupin podniků ve
výši cca 3 % (což znamenalo výrazný pokles dynamiky z cca 13% růstu v roce 2007).
Tato skutečnost již v roce 2008 naznačovala, že v roce 2009 přijde snížení zisků
podniků, které na to v roce 2009 reagovaly snížením počtu zaměstnanců nebo
snížením nákladů na zaměstnance, jak je diskutováno výše.
ü U podniků pod zahraniční kontrolou došlo k poklesu tržeb na 1 zaměstnance, u
podniků s domácí kontrolou byl naopak v roce 2008 stále zachován růst tohoto
ukazatele.
ü Tento vývoj souvisí s vývojem počtu zaměstnanců; zatímco u podniků pod
zahraniční kontrolou došlo k poklesu tržeb na 1 zaměstnance a současně došlo ke
zvýšení zaměstnanosti (zřejmě nabíraly nové zaměstnance počátkem roku 2008,
aby je v roce 2009 následně zase propustily), podniků s domácí kontrolou tomu
bylo naopak.
ü V porovnání s předkrizovým rokem 2007 došlo v roce 2010 k poklesu tržeb na 1
zaměstnance u obou skupin podniků, tento pokles byl vyšší u podniků pod
zahraniční kontrolou.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1
4.5.2.2.
Tržby na 1 zaměstnance u podniků podle velikosti
Ve všech podnicích rostly tržby až do roku 2008, nicméně tempo růstu v roce 2008 bylo výrazně nižší
než v roce 2007. V roce 2009 pak došlo k poklesu tržeb u malých, středních a velkých podniků. Tržby
v drobných firmách rostly i v roce 2009, k jejich poklesu došlo až v roce 2010.
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Jak ukazuje Graf 53, tržby na 1 zaměstnance začaly u středních a velkých podniků klesat již v roce
2008, kdy, jak již bylo uvedeno, došlo k výraznému poklesu růstu tržeb, což souvisí s počátkem
finanční a ekonomické krize. Dalším faktorem ovlivňujícím pokles tržeb na jednoho zaměstnance je
přetrvávající růst počtu zaměstnanců u těchto podniků v roce 2008.
U drobných podniků došlo k poklesu souhrnných tržeb na jednoho zaměstnance, které jsou v této
studii počítány jako střední hodnota všech dostupných údajů, přestože v roce 2009 rostl součet tržeb
drobných podniků a zároveň klesala nezaměstnanost. Tento nesoulad je způsoben faktem, že v roce
2009 došlo k vysokému nárůstu tržeb u několika málo podniků a mírnému poklesu tržeb u většiny
podniků. Pokles tržeb na 1 zaměstnance uvedený v Graf 53 tedy ilustruje situaci u většiny drobných
podniků.
V souvislosti se zaměstnaností lze tedy vyvodit následující:
ü V roce 2008 došlo k růstu tržeb u všech skupin, nicméně tento růst byl výrazně nižší
než v roce 2007. Tato skutečnost již v roce 2008 naznačovala, že v roce 2009 přijde
snížení zisků podniků, které na to v roce 2009 reagovaly snížením počtu
zaměstnanců nebo snížením nákladů na zaměstnance, jak je diskutováno výše.
ü U malých, středních a velkých podniků došlo v roce 2008 ke stagnaci nebo poklesu
tržeb na 1 zaměstnance, což souvisí s tím, že v těchto podnicích došlo v roce 2008
k nárůstu počtu zaměstnanců.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
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Graf 53: vývoj Tržeb na 1 zaměstnance v podnicích podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.2.3.
Tržby na 1 zaměstnance u podniků podle technologické náročnosti
Jak ukazuje Graf 54, v podnicích z high tech, medium high tech a medium low tech sektorů došlo
k růstu tržeb na 1 zaměstnance až do roku 2008, v roce 2009 pak tento ukazatel poklesl, aby v roce
2010 opět vzrostl. Pokles v roce 2009 byl nejnižší u podniků z high tech sektoru (0,6 %), nejvyšší
v medium low tech sektoru (přes 10 %). U podniků z low tech sektoru rostly tržby na 1 zaměstnance
pouze do roku 2009, v roce 2008 spíše stagnovaly (nepatrný růst o 0,03%.).
Důležité závěry:
ü V high tech sektoru došlo v roce 2009 k nejnižšímu poklesu tržeb na 1 zaměstnance
a zároveň k nejnižší redukci zaměstnanosti. Z toho lze vyvodit, že v tomto sektoru
nedošlo k takovému zhoršení ukazatelů během krize jako v těch ostatních.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 54: Vývoj tržeb na 1 zaměstnance v podnicích podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.3.

Produktivita práce 20

Produktivita práce je ukazatel výkonnosti ekonomiky, který vyjadřuje poměr mezi množstvím
produkce a jednotkou pracovního inputu. Na makroekonomické úrovni se vypočítává jako poměr
mezi HDP a počtem zaměstnaných osob (včetně OSVČ a podnikatelů), na mikroekonomické úrovni
pak jako poměr mezi přidanou hodnotou a počtem zaměstnaných osob.
Produktivita práce je jedním z nejčastěji používaných indikátorů ekonomické výkonnosti, jak na
makroekonomické, tak na mikroekonomické úrovni. Růst produktivity práce je klíčový pro růst
hrubého domácího produktu, potažmo životní úrovně obyvatel. Produktivita práce je v dlouhodobém
horizontu ovlivněna především technologickým pokrokem a kvalifikací pracovní síly nebo vyráběním
produktů s vyšší přidanou hodnotou, kterou se podaří promítnout do ceny výrobku. Tento fakt
souvisí se současnou pozicí české ekonomiky v rámci hodnotového řetězce globálního obchodu (viz
obrázek 3). Pro vyšší konkurenceschopnost českých podniků je žádoucí jejich posun směrem
k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. V opačném případě hrozí českým podnikům ztráta
konkurenceschopnosti, což by negativně ovlivnilo celou českou ekonomiky z důvodu její těsné
závislosti na průmyslu.
Graf 55 ukazuje vývoj růstu produktivity práce v České republice v porovnání s Evropskou unií a
Eurozónou. Z grafu vyplývá, že produktivita práce v České republice rostla až do roku 2008, nicméně
klesajícím tempem. V roce 2009 pak došlo k výraznému poklesu o téměř 3 %. Podle odhadů Evropské
komise došlo v roce 2010 opět k růstu produktivity práce. Produktivita práce v Evropské unii se
vyvíjela podobně jako v České republice. Nicméně v Eurozóně došlo k mírnému poklesu (o 0,1 %)
produktivity již v roce 2008, což naznačuje, že krize se právě v Eurozóně projevila nejdříve.
Graf 55: Vývoj růstu produktivity práce ku předchozímu roku v České republice, EU a Eurozóně
v letech 2006 až 2012

Zdroj: European Economic Forecast, Spring 2011
Poznámka: roky označené písmenem p jsou předpovědi z jara roku 2011

20

V rámci této studie je produktivita práce počítaná jako medián hodnot u všech firem ve sledované skupině.
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Graf 56: Produktivita práce v České republice, EU a Eurozóně v absolutních hodnotách v letech 2006
až 2010

Zdroj: Eurostat
Cykličnost se projevila i na úrovní odvětví (strojírenství, obchod a výroba motorových vozidel - viz
Apendix). Stavebnictví mělo vrchol produktivity práce v roce 2009, v roce 2010 poté došlo k poklesu.
Odvětví energetika kontinuálně zvyšovalo produktivitu práce po celé období 2006-2010, podobný
trend byl pozorován i v obchodu.
4.5.3.1.
Produktivita práce u podniků podle kontroly
Jak již bylo uvedeno, produktivita práce je počítána jako poměr přidané hodnoty ku počtu
zaměstnaných osob. Jak ukazuje Graf 57, produktivita práce u podniků pod domácí kontrolou rostla
až do roku 2008, v roce 2009 poklesla, aby v roce 2010 opět rostla. Tento vývoj je shodný s celkovým
vývojem produktivity práce v České republice.
U podniků pod zahraniční kontrolou došlo k poklesu produktivity práce již v roce 2008, pokles
pokračoval i v roce 2009, v roce 2010 produktivita opět vzrostla.
Protože přidaná hodnota rostla u obou skupin podniků i v roce 2008 podobným tempem (přibližně 1
%) je nutné hledat důvod rozdílného vývoje produktivity práce ve vývoji počtu zaměstnanců. Jak bylo
uvedeno v předchozí sekci, zatímco domácí podniky reagovaly na příchod krize propouštěním již
v roce 2008, podniky pod zahraniční kontrolou v roce 2008 naopak stále nabíraly nové zaměstnance a
na signály blížící se ekonomické krize reagovaly snížením reálných nákladů na zaměstnance. Jak
ukazuje vývoj produktivity práce, reakce podniků pod domácí kontrolou byla z tohoto pohledu
efektivnější.
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Graf 57: Vývoj produktivity práce u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Produktivita práce poklesla u zahraničních podniků již v roce 2008, u domácích
podniků až v roce 2009.
ü Důvodem je rozdílný vývoj politiky zaměstnanosti; v podnicích pod zahraniční
kontrolou počet zaměstnanců v roce 2008 stále rostl, zatímco u podniků pod
domácí kontrolou došlo v tomto roce k propouštění. Zde se do určité míry projevila
saturovanost české ekonomiky (resp. její časový posun oproti zahraničí), jež nastala
již v roce 2007 a domácí podniky v roce 2008 i v roce 2009 snižovaly zaměstnanost a
tím i náklady na zaměstnance.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1
4.5.3.2.
Produktivita práce u podniků podle velikosti
U drobných, malých a středních podniků se produktivita práce vyvíjela obdobně jako v celé České
republice, tj. rostla až do roku 2008, v roce 2009 došlo k poklesu a v roce 2010 produktivita opět
rostla. Nicméně je zde výrazný rozdíl v tempu poklesu v roce 2009. Zatímco u drobných a malých
podniků se toto tempo pohybovalo okolo 10 %, u středních podniků došlo k poklesu pouze něco málo
přes 2 %. U středních podniků se navíc produktivita práce v roce 2010 vrátila nad úroveň hodnot
z předkrizových let. 21
Tento vývoj opět souvisí s vývojem počtu zaměstnanců a přidané hodnoty. Nižší pokles produktivity
práce u středních podniků v roce 2009 souvisí s tím, že tyto podniky v roce 2009 propustily více
zaměstnanců (téměř 8%) než malé podniky (přes 5 %). Vysoký růst produktivity práce u středních
podniků v roce 2010 byl způsoben růstem přidané hodnoty (téměř 5 %), který opět převýšil růst
přidané hodnoty u malých a středních podniků.
U velkých podniků poklesla produktivita práce již v roce 2008, nicméně růst začala již v roce 2009 a
v roce 2010 překonala předkrizovou úroveň. Pokles v roce 2008 byl způsoben jak poklesem přidané
hodnoty, tak stálým růstem počtu zaměstnanců. Naopak, v roce 2009 přidaná hodnota stále klesala,
nicméně v té době došlo u velkých podniků k výraznému propouštění. Vysoký růst produktivity práce
v roce 2010 je způsoben vysokým růstem přidané hodnoty, který převážil i fakt, že velké podniky
v tomto roce již začaly nabírat nové zaměstnance.

V této souvislosti je vhodné upozornit na úskalí statistiky. Pro malý podnik s 10 zaměstnanci 10% propouštění
znamená 1 propuštěného, zatímco u velkého podniku se 1 000 zaměstnanci 10% propouštění implikuje 100 lidí
bez práce. Podobně i 2% míra propouštění u velkých podniků je odlišná v absolutních číslech od 10%
propouštění v malých podnicích.

21
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Graf 58: Vývoj produktivity práce u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj:

ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Produktivita práce u velkých podniků začala klesat již v roce 2008, což bylo
způsobeno velkým náborem zaměstnanců v témže roce.
ü V roce 2009 produktivita práce nejvíce klesla u drobných a malých podniků, v roce
2010 se oba sektory nedokázaly vrátit na předkrizovou úroveň.
ü Na předkrizovou úroveň produktivity práce se v roce 2010 dokázaly vrátit střední a
velké podniky, které tak ukázaly konkurenceschopnost navzdory doznívající krizi. Z
tohoto pohledu se tedy nezdá, že by drobné a malé podniky byly flexibilnější než
větší podniky (podobný závěr vyplynul i z analýzy jednotkových pracovních
nákladů). Důvodem může být vyšší stabilita středních a velkých podniků resp. vyšší
úroveň jejich zajištění dodávek i financování, což jsou důležité faktory zejména
během krize.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
4.5.3.3.
Produktivita práce u podniků podle technologické náročnosti
Následující graf ukazuje, že produktivita práce v high tech sektoru nepoklesla za celé sledované
období. Tento vývoj úzce souvisí s vývojem přidané hodnoty, která v tomto sektoru rovněž neustále
rostla, a tento sektor ukázal imunitu vůči ekonomickému cyklu na rozdíl od ostatních sektorů.
V medium high tech, medium low tech a low tech sektoru produktivita práce začala klesat v roce
2008, v roce 2009 tento pokles pokračoval a v roce 2010 došlo k růstu produktivity práce. Ve všech
sektorech se produktivita práce dostala v roce 2010 nad úroveň z roku 2007, což bylo způsobeno
výrazně nižším počtem zaměstnanců v tomto roce, než jaký byl v roce 2007.
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Graf 59: Vývoj Produktivity práce u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Z pohledu produktivity práce je nejvíce konkurenceschopný high tech sektor, ve
kterém tento ukazatel rostl po celé sledované období a tento sektor ukázal imunitu
vůči ekonomickému cyklu na rozdíl od ostatních sektorů.
ü Ostatní sektory vykázaly silný procyklický trend.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3

4.5.4.

Jednotkové pracovní náklady 22

Jednotkové pracovní náklady tvoří ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi pracovními náklady a
výstupem. V této studii jsou jednotkové pracovní náklady aproximovány poměrem mezi celkovými
pracovními náklady a hrubou přidanou hodnotou. Vyjadřují také poměr mezi pracovními náklady na 1
zaměstnance a produktivitou práce na 1 zaměstnance. Tento ukazatel je velmi důležitý při hodnocení
cenové konkurenceschopnosti, která je v souvislosti s krizí aktuálně velmi diskutovaným tématem.
Z pohledu podniků jsou jednotkové pracovní náklady rovněž významným ukazatelem, protože
poukazuje na konkurenceschopnost firmy na trhu. Pokud má firma větší jednotkové pracovní náklady
než její konkurenti, je pravděpodobné že si dlouhodobě neudrží svůj tržní podíl a bude čelit
problémům. Jednotkové pracovní náklady lze snížit buď snížením pracovních nákladů, nebo zvýšením
produktivity práce, k čemuž v praxi dochází především zavedením produktivnější výrobní technologie.
Probíhající ekonomická krize odhalila problémy s konkurenceschopností v zemích PIIGS (Portugalsko,
Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko). Graf 60 ukazuje, jaký byl vývoj růstu jednotkových pracovních
nákladů v České republice v porovnání se zeměmi Evropské unie a Eurozóny v období 2006-2012
(včetně predikce). U jednotkových pracovních nákladů se dopad krize projevil až v roce 2010, na
rozdíl od produktivity práce, která poklesla v roce 2009. Důvodem je pokles pracovních nákladů jako
reakce na finanční a ekonomickou krizi. Do roku 2011 se opět očekává růst jednotkových pracovních
nákladů (JPN), nicméně velmi nízký, na úroveň roku 2006. Předpokládáme, že i v budoucnu se nárůst
JPN bude pohybovat kolem 1 %, což se zdá jako dlouhodobě udržitelná hodnota. Jinými slovy se
domníváme, že během let 2008 a 2009 došlo k výkyvu díky globální krizi, nicméně tento fakt již
odezněl, resp. došlo k jeho korekci.

V rámci této studie jsou jednotkové pracovní náklady počítány jako medián hodnot u všech firem ve sledované
skupině.
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Graf 60: Vývoj růstu jednotkových pracovních nákladů ku předchozímu roku v České republice, EU a
Eurozóně v období 2006-2012

Zdroj: European Economic Forecast, Spring 2011
Poznámky: 1) roky označené písmenem p jsou předpovědi z jara roku 2011. 2) Vysoké relativní nárůsty v letech 2008 a 2009
souvisely s probíhající krizí.

Graf 61: Jednotkové pracovní náklady v České republice a Eurozóně (porovnání absolutních hodnot)
v období 2006 až 2010

Zdroj: OECD, metodika OECD

Graf 62 ukazuje vývoj JPN v České republice podle sektorů a dokládá heterogenitu české ekonomiky.
Zatímco česká ekonomika jako celek dosáhla ke konci 2Q 2011 110% úrovně JPN z roku 2005
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(podobně jako stavebnictví, které vykazuje vysokou cykličnost), zpracovatelský průmysl dosáhl 80%
úrovně ke stejnému datu, což je pozitivní zpráva z pohledu konkurenceschopnosti tohoto sektoru.
Graf 62: Vývoj jednotkových pracovních nákladů v České republice podle sektorů (1Q 2008 – 2Q
2011, rok 2005 = 100)
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4.5.4.1.
Jednotkové pracovní náklady u podniků podle kontroly – domácí nebo zahraniční kontrola
Graf 63 ukazuje vývoj jednotkových pracovních nákladů u podniků pod zahraniční a domácí
kontrolou. U obou skupin podniků tyto náklady rostly až do roku 2009 (u zahraničních o 6% resp. u
domácích o 4 %). V roce 2010 následně došlo k poklesu těchto nákladů u zahraničních podniků o 1,6
%, zatímco dynamika JPN u domácích podniků stagnovala.
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Graf 63: Vývoj jednotkových pracovních nákladů u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
Důležité závěry:
ü Jednotkové pracovní náklady u obou skupin podniků začaly klesat až v roce 2010,
rychleji u podniků pod zahraniční kontrolou
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Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1, 5.1
4.5.4.2.
Jednotkové pracovní náklady u podniků podle velikosti
U drobných a malých a středních podniků rostly jednotkové pracovní náklady až do roku 2009, v roce
2010 pak poklesly, přestože celkové náklady na zaměstnance u obou skupin podniků začaly klesat již
v roce 2009. Růst jednotkových pracovních nákladů v roce 2009 byl tedy způsoben výrazným
propadem produktivity práce v témže roce. U velkých podniků poklesly jednotkové pracovní náklady
již v roce 2009, což poukazuje na zvýšenou produktivitu práce a konkurenceschopnost.
Důležité závěry:
ü Drobným, malým a středním podnikům se podařilo snížit jednotkové náklady až
v roce 2010, tedy o rok později než velkým podnikům. Tento fakt poukazuje na to,
že pro drobné, malé a střední podniky bylo v době krize náročnější rychle
zareagovat na ztrátu konkurenceschopnosti. Z tohoto pohledu se tedy nezdá, že by
drobné a malé podniky byly flexibilnější než větší podniky (podobný závěr vyplynul
i z analýzy produktivity práce). Důvodem může být vyšší stabilita velkých podniků
resp. vyšší úroveň jejich zajištění dodávek i financování, což jsou důležité faktory
zejména během krize.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2, 5.2
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Graf 64: Vývoj jednotkových pracovních nákladů u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.4.3.
Jednotkové pracovní náklady u podniků podle technologické náročnosti
Jak ukazuje následující graf, podnikům z high tech a low tech sektoru JPN postupně rostly až do roku
2009, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu. U podniků z medium low tech sektoru došlo také k růstu
jednotkových pracovních nákladů až do roku 2009, nicméně v roce 2010 nastal výraznější pokles než
u podniků z high tech a low tech sektorů. U podniků z medium high sektoru rostly JPN do roku 2008,
v roce 2009 začaly klesat, což pokračovalo i v roce 2010.
Důležité závěry:
ü Podniky z medium high tech sektoru začaly snižovat JPN již v roce 2009 (což bylo dáno ale
jeho relativně nízkou produktivitou práce v tomto roce resp. vyšší srovnávací základnou
oproti ostatním), ostatní sektory začaly snižovat JPN o rok později.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
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Graf 65: Vývoj jednotkových pracovních nákladů u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.5.

Obchodní marže23

Obchodní marže je obecně rozdíl mezi prodejní (tržní) a nákupní (skladovou) cenou prodaného zboží.
V normální situaci by měla být marže kladná – záporná marže může nastat v krátkodobém horizontu,
například při zavádění nového výrobku na trh. Obchodní marže je determinována jak interními tak
externími faktory z pohledu firmy. Mezi externí faktory, které firma může jen velmi omezeně
ovlivňovat, lze zařadit například makroekonomické prostředí, volatilitu měnového kurzu, výši
úrokových sazeb, změnu preferenci či elasticitu poptávky zákazníků apod. Naopak interní faktory
může firma řídit, jedná se například o diverzifikaci produkce, zajištění kurzového rizika a úrokových
sazeb či cenovou politiku, což se ukazuje jako důležité právě během krize. V období krize totiž
podniky musely reagovat na snížení tržeb. Pokud firma z nějakého důvodu nesnížila náklady, musela
přistoupit ke snížení marží, aby zůstala konkurenceschopná.
Obchodní marži je vhodné sledovat především na podnikové úrovni, porovnávat se pak dá především
v rámci jednoho odvětví. Přesto byl tento ukazatel do studie zařazen, přestože není vhodné
porovnávat jeho absolutní velikost, pouze pokles či růst. Graf 66 ukazuje, že marže v průmyslu ČR
rostla do roku 2008, v roce 2009 pak poklesla.
Graf 66: Vývoj obchodní marže v průmyslu České republiky mezi roky 2005 až 2009

Zdroj:ČSÚ
4.5.5.1.
Obchodní marže u podniků podle kontroly
Graf 67 ukazuje, že obchodní marže poklesla v roce 2009 jak u podniků pod zahraniční, tak u podniků
pod domácí kontrolou. V roce 2010 pak obchodní marže u podniků pod zahraniční kontrolou znovu
vzrostla, u podniků pod domácí kontrolou stagnovala (s ohledem na limity zkoumaných dat není
bohužel možné rozdělit vliv změny marže na cenovou politiku podniků a změnu spotřebitelských
preferencí resp. cenovou elasticitu poptávky).
Obchodní marže se u podniků pod zahraniční kontrolou v roce 2010 dostala na úroveň roku 2007,
tedy předkrizovou úroveň. U podniků pod domácí kontrolou se to nepodařilo.

23

V rámci této studie je obchodní marže počítaná jako součet hodnot u všech firem ve sledované skupině.
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Graf 67: Vývoj obchodní marže u podniků podle kontroly mezi roky 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.5.2.
Obchodní marže u podniků podle velikosti
Následující graf zobrazuje obchodní marže. U malých, středních a velkých podniků poklesla v roce
2009, v roce 2010 opět vzrostla. U drobných podniků marže poklesla již v roce 2008, v roce 2009
pokles pokračoval a konečně v roce 2010 došlo k nárůstu marže. Pouze velké podniky dosáhly v roce
2010 předkrizové úrovně marží z roku 2010.
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Graf 68: Vývoj obchodní marže u podniků podle velikosti v letech 2006-2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.5.3.
Obchodní marže u podniků podle technologické náročnosti
Vývoj obchodní marže ve zkoumaném období byl různý u různých technologických sektorů. Například
v high tech sektoru začala marže klesat již v roce 2008, v roce 2010 vzrostla. U podniků v medium
high tech sektoru došlo ke kontinuálnímu nárůstu obchodní marže ve sledovaném období. V medium
low tech sektoru začala marže klesat v roce 2009, nicméně v roce 2010 tento pokles (výrazně)
pokračoval. Pouze v low tech sektoru došlo k poklesu obchodní marže v roce 2009, v roce 2010
marže opět vzrostla.
Jak již bylo uvedeno, při snížení tržeb může podnik snížit náklady nebo by mělo dojít ke snížení marže,
aby si podnik zachoval konkurenceschopnost. V předchozí diskuzi (Subkapitola 4.3.3.1 o
zaměstnanosti) bylo uvedeno, že podniky z high tech sektoru příliš nesnižovaly náklady na
zaměstnance (oproti jiným podnikům došlo k mírnému poklesu pouze v roce 2009). Tyto firmy tedy
raději přistoupily ke snížení marže, pravděpodobně aby si udržely kvalitní zaměstnance a zároveň
konkurenceschopnost. Tento krok byl pro High tech sektor možný s ohledem na jeho relativně
vysokou ziskovost (na rozdíl od low tech sektoru, který tak ziskový nebyl a tudíž měl menší prostor
pro snižování marží).
V medium high tech sektoru došlo k růstu obchodní marže po celé sledované období, což poukazuje
na relativně uspokojivou cenovou politiku tohoto sektoru (pro připomenutí uvádíme, že do této
kategorie patří například automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl a chemický
průmysl).
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Graf 69: Vývoj obchodní marže u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006-2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.6.

Investice 24

V rámci této studie je zkoumán vývoj položky dlouhodobý hmotný majetek, jehož změna je určitým
indikátorem firemních investic. Jedná se pouze o „netto“ přírůstek i při započítání hodnoty majetku,
který firmy naopak odprodají nebo vyřadí z evidence (zničení, ztráta atd.).
4.5.6.1.
Investice u podniků podle kontroly
Jak ukazuje Graf 70, podniky pod zahraniční kontrolou začaly snižovat dlouhodobý hmotný majetek
v roce 2009, což pokračovalo i v roce 2010. To znamená, že podniky pod zahraniční kontrolou
v letech 2009 a 2010 méně investovaly a méně obnovovaly majetek než v letech předchozích. Tento
závěr odpovídá závěrům analýzy ČSÚ (2012), podle které zahraniční podniky snížily své investiční
aktivity během krize.
Podniky pod domácí kontrolou také snížily dlouhodobý hmotný majetek v roce 2009, nicméně v roce
2010 došlo opět k nárůstu tohoto majetku. Tyto podniky tak v roce 2010 opět investovaly a
obnovovaly majetek na úrovni srovnatelné s rokem 2008.
Důležité závěry:
ü Podniky pod zahraniční kontrolou v letech 2009 a 2010 výrazně snížily investice a
obnovu dlouhodobého hmotného majetku (tyto výsledky jsou v souladu se závěry
ČSÚ (2012)).
ü Podniky pod domácí kontrolou se z pohledu investic v roce 2010 vrátily téměř na
úroveň roku 2008 a překonaly předkrizový rok 2007.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.6.2.1, 5.1

V rámci této studie je dlouhodobý hmotný majetek počítán jako součet hodnot u všech firem ve sledované
skupině.
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Graf 70: Vývoj dlouhodobého hmotného majetku u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.6.2.
Investice u podniků podle velikosti
Jak ukazuje následující graf, drobné a malé podniky investovaly do dlouhodobého hmotného majetku
do roku 2008, drobné v malé míře až do roku 2009. Poté nastala víceméně stagnace v růstu
dlouhodobého hmotného majetku, což naznačuje, že drobné a malé podniky po nástupu krize
přestaly investovat, nicméně stále obnovovaly již pořízený majetek.
Naopak, střední a velké podniky s nástupem krize začaly snižovat dlouhodobý hmotný majetek, což
poukazuje na snížení investic. Střední podniky začaly snižovat dlouhodobý hmotný majetek v roce
2009, velké již v roce 2008.
Důležité závěry:
ü Drobné a malé podniky s příchodem krize udržovaly dlouhodobý hmotný majetek
na stálé úrovni, což může poukazovat na obnovování zařízení. Alternativně tento
fakt může indikovat určitou rigiditu v oblasti investičních aktivit těchto podniků, tj.
že tyto podniky nebyly schopny reagovat na krizi snížením investic resp. odpisů (či
odprodeji vybraných aktiv), což se mohlo krátkodobě projevit v jejich nižší
profitabilitě.
ü Střední a velké podniky s příchodem krize snižovaly dlouhodobý hmotný majetek
(velké již v roce 2008), což poukazuje na pokles investic do majetku.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.6.2.2, 5.2

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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Graf 71: Vývoj dlouhodobého hmotného majetku u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.5.6.3.
Investice u podniků podle technologické náročnosti
Následující graf ukazuje, že v high tech sektoru docházelo k neustálému zvyšování dlouhodobého
hmotného majetku (v roce 2009 růst pouze 1 %, v roce 2010 pak přes 7 %) i během finanční krize.
Tato skutečnost poukazuje na to, že v high tech sektoru jsou investice důležité pro
konkurenceschopnost podniků.
V medium hith tech sektoru a v low tech sektoru došlo k poklesu dlouhodobého hmotného majetku
od roku 2009, což poukazuje na snížení investic. V medium low tech sektoru se dlouhodobý hmotný
majetek začal zvyšovat v roce 2010, což znamená, že firmy z tohoto sektoru v roce 2010 začaly opět
investovat.
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Graf 72: Vývoj dlouhodobého hmotného majetku u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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Důležité závěry:
ü Podniky z high tech sektoru investovaly do dlouhodobého hmotného majetku
navzdory příchodu krize po celé sledované období, což indikuje jejich robustní
výkonnost nejen během krize (investice v high tech sektoru jsou investice důležité
pro konkurenceschopnost podniků a sledování globálních trendů).
ü Podniky z medium high tech sektoru a low tech sektoru snižovaly investice od roku
2009, neobnovovaly ani hodnotu dlouhodobého hmotného majetku z předchozího
roku.
ü Podniky z medium low tech sektoru začaly v roce 2010 opět investovat do
dlouhodobého hmotného majetku.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü

4.6.

4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.6.2.3, 5.3

Dopady krize na solventnost a likviditu podniků v ČR

Finanční a ekonomická krize z roku 2008 byla z části důsledkem výrazného hospodářského růstu,
během kterého velká část firem rozšiřovala výrobní kapacity, aby byla schopna uspokojit rostoucí
poptávku, což jim z části umožňovala i snadná dostupnost bankovních úvěrů. S nástupem krize, poté
co poklesly tržby, se pak některé podniky dostaly do pasti, kdy nebyly schopny zajistit dostatek
hotovosti k úhradě závazků a bankovních úvěrů.
V této analýze jsou zpracována data, která obsahují pouze podniky, které byly činné ve všech 5 letech
sledovaného období, což znamená, že neobsahují firmy, které skončily v insolvenci. Vzhledem k tomu
že tato skutečnost může ovlivnit výsledky, považují autoři za nutné ukázat, jak se právě insolvence ve
sledovaném období vyvíjela v rámci České republiky.
4.6.1.

Solventnost firem v ČR

Finanční krize významně změnila způsob podnikového vedení, protože se opět objevil problém
nedostatku hotovosti, jak diskutováno výše. Částečným důvodem nedostatku likvidity je bezesporu
fakt, že podniky nebyly schopny adekvátně reagovat na zprávy o finanční krizi přicházející ze zahraničí
a pokles tržeb pak mohl pro mnohé znamenat past likvidity (tj. podniky měly problémy se získáním
financování), což vyústilo ke ztrátě jejich solventnosti. Jak ukazuje Graf 73, počet firem, které měly
problémy s insolvencí (někdy označované jako dlouhodobá nelikvidita), v roce 2009 výrazně stoupl
(což indikuje nárůst insolvenčních návrhů o 1,8 tis.). Nárůst v roce 2010 tak výrazný sice nebyl,
nicméně v roce 2011 počet návrhů stoupl o více než 1 tis. společností na 6,7 tis. V období od roku
2008 do roku 2011 tak došlo ke kumulativnímu nárůstu o téměř 100 %.
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Graf 73: Počet insolvenčních návrhů na podniky v letech 2008-2011
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Zdroj: Creditreform
Ucelenější pohled i s předkrizovými daty ukazuje Graf 74. Zde je vidět, že od roku 2006 počet
prohlášených konkurzů klesal, k velice mírnému nárůstu došlo v roce 2008 a v roce 2009 se pak
projevil dopad finanční a ekonomické krize na české podniky.
Graf 74: Vývoj počtu prohlášených konkurzů v období od 1996-2011

Zdroj: Creditreform

Nicméně je nutné brát v úvahu, že v roce 2008 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost
Insolvenční zákon, což mělo pravděpodobně za následek růst počtu insolvencí v roce 2008. Z tohoto
důvodu nelze plně porovnávat předkrizová data s těmi novějšími.
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Graf 75, ukazující vývoj insolvencí podle jednotlivých sektorů v roce 2011, indikuje, že nejhorší
situace je v oblasti těžby, kde je insolventních zhruba 8 firem ze 100, v oblasti dopravy jsou to 4,
v oblasti IT služeb 1 firma.
Graf 75: Počet insolvencí na 100 registrovaných firem podle sektorů v letech 2010 a 2011

Zdroj: Creditreform
Poznámka: Jedná se o relativní četnost insolvencí

4.6.2.

Likvidita25

Likvidita (někdy označovaná jako krátkodobá solventnost) patří ke krátkodobým předstihovým
ukazatelům podniku v problémech. Nejdříve je podnik zpravidla nelikvidní, tj. není schopen splácet
své krátkodobé závazky, následně se stává nesolventním, tj. neschopným splácet své dlouhodobé
závazky.
Vzhledem k výše popsaným znakům finanční a ekonomické krize z roku 2008, je základním
předpokladem vývoje likvidity, že s nástupem krize poklesne. Nicméně, jak ukazuje následující text, u
velké části podniků tomu tak nebylo, tj. že podniky se chovaly konzervativně a svůj likviditní polštář
v krizi navyšovaly.
V následujícím textu jsou zkoumány tři druhy likvidity, jež pomáhají dodat komplexní pohled na
danou problematiku:
1) Běžná likvidita L3 (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)),
2) Pohotovostní likvidita L2 ((pohledávky + finanční majetek)/(krátkodobé
závazky+krátkodobé bankovní úvěry)),
3) Okamžitá likvidita L1 (finanční majetek/ (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní
úvěry)).

25

V rámci této studie je likvidita počítaná jako medián hodnot u všech firem ve sledované skupině.
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Během krize roste význam „kvalitní“ likvidity, tj. ukazatelem L1, který obsahuje reálné peníze, nikoliv
například pohledávky jako L2 a L3 (v dobách krize objem nesplácených pohledávek roste, jejich
likvidita je však obvykle velmi nízká, i když firma může prodat pohledávky v rámci standardních
instrumentů typu faktoring a forfaiting). Důležitost L1 potvrzuje například i Jakubík & Teplý (2011),
kteří právě tento ukazatel identifikovali jako 2. nejdůležitější pro predikci bankrotu firmy v ČR
(nejvýznamnější byl ukazatel dluhová služba, tj. schopnost firmy splácet úroky z dluhů). Optimalizace
likvidity patří k základním funkcím finančního managementu ve firmách. Přebytečná likvidita totiž
generuje náklady příležitosti (zjednodušeně řečeno hotovost nenese úrok), proto se firmy snaží najít
optimální úroveň mezi stabilitou a profitabilitou.
4.6.2.1.
Likvidita u podniků podle kontroly – podniky pod domácí a zahraniční kontrolou
Jak ukazuje Graf 76, ukazatele L3 a L2 rostly jak u podniků pod zahraniční kontrolou, tak u podniků
pod domácí kontrolou po celé sledované období, nicméně L2 v roce 2010 rostla jen velmi mírně.
Likvidita L1 rostla až do roku 2009, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu, nicméně i přes tento pokles
byla hodnota L1 v roce 2010 vyšší než v roce 2007. Tento závěr plně neodpovídá hypotéze, že
v průběhu krize by měla likvidita poklesnout. Naopak to spíše potvrzuje alternativní hypotézu, že
podniky si během krize vytvářely likviditní rezervu jako určitý nárazník proti krizi.
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Graf 76: Vývoj likvidity u podniků podle kontroly v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
Růst likvidity do roku 2008 byl způsoben nárůstem oběžných aktiv (L3) resp. pohledávek a finančního
majetku (L2 a L1). Od roku 2009 pak růst likvidity táhl především pokles bankovních úvěrů a
krátkodobých pohledávek. Ukazatel likvidity L1 v roce 2010 poklesl především díky snížení finančního
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majetku, což implikuje využití dostupných finančních prostředků na pokrytí likviditních potřeb
zkoumaných podniků.
4.6.2.2.
Likvidita u podniků podle velikosti
Jak ukazuje následující graf, ani u podniků rozdělených podle velikosti nedošlo k významnému
poklesu likvidity v žádném roce ze sledovaného období. Nicméně je vhodné připomenout, že pro
menší podniky likvidita resp. získání provozního financování může být problematické během krize, a
proto zejména drobné a malé podniky by měly vytvářet likviditní polštář pro špatné časy. Tento fakt
dokládají i níže uvedené výsledky, podle kterých ukazatel L1 u drobných a malých podniků dosáhl cca
dvojnásobných hodnot oproti velkým podnikům ve sledovaném období.
U drobných, malých a středních podniků likvidita L3 a L2 rostla po celé sledované období a likvidita L1
poklesla v roce 2010. Důvod je stejný jako u podniků pod domácí a zahraniční kontrolou diskutovaný
výše. Do roku 2008 rostla oběžná aktiva, pohledávky a finanční majetek, poté naopak klesaly
krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry, u likvidity L1 se navíc v roce 2010 snížil finanční
majetek.
Jiná situace je u velkých podniků, kdy likvidita L3 a L2 klesala do roku 2008, v roce 2009 začala růst.
Likvidita L3 rostla i v roce 2010, likvidita L2 v tomto roce opět mírně poklesla. Vysvětlením poklesu do
roku 2008 je nárůst krátkodobých závazků, které od roku 2009 opět klesaly. Stejné vysvětlení se
nabízí u L1, která u velkých podniků měla rovněž nejnižší hodnotu v roce 2008.
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Graf 77: Vývoj likvidity u podniků podle velikosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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4.6.2.3.
Likvidita u podniků podle technologické náročnosti
Největší výkyvy likvidity lze pozorovat u podniků rozdělených podle technologické náročnosti.
Nicméně ani tady nedošlo k významným poklesům likvidity v období nástupu krize. U podniků z high
tech sektoru stejně jako u velkých podniků poklesla L3 v roce 2008. V roce 2009 likvidita vzrostla, aby
v roce 2010 opět mírně poklesla. V medium high tech sektoru likvidita L3 poklesla opět v roce 2008,
ale od roku 2009 rostla až do roku 2010. V medium low tech sektoru likvidita L3 rostla až do roku
2009, v roce 2010 následně poklesla.
Důležité závěry:
ü Z výše uvedených dat vyplývá, že problémy s likviditou se programově neobjevily u
žádné ze zkoumaných skupin podniků, výkyvy byly velmi malé.
ü Od roku 2009 došlo k jistému snížení bankovních úvěrů, které způsobila menší
ochota bank poskytovat bankovní půjčky (někdy označované jako zadrhnutí úvěrů
neboli „credit crunch“).
ü Tato analýza je ovlivněna skutečností, že zahrnuje pouze podniky, které byly činné
po celé 5-ti leté zkoumané období, tj. nezbankrotovaly.
ü Ukazatel okamžitá likvidita L1 se ukazuje jako nejvýznamnější pro hodnocení
likvidity podniku.
Vazba na relevantní závěry v tomto dokumentu (čísla příslušných odstavců):
ü 5.1, 5.2, 5.3
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Graf 78: Vývoj likvidity u podniků podle technologické náročnosti v letech 2006 až 2010

Zdroj: ČEKIA
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5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Předkládaná studie se zabývala dopadem globální krize na podniky působící v České republice, tj.
mikroekonomickým pohledem na podnikový sektor jako důležitou součást české ekonomiky. V
souladu se zadávací dokumentací k této zakázce byl zkoumán vliv krize na podniky ve třech hlavních
rovinách. Za prvé byly zkoumány podniky s domácím nebo zahraničním vlastníkem, neboť česká
ekonomika je úzce svázána s globální ekonomikou, resp. se svým postavením v rámci globálního
hodnotového řetězce. Za druhé byl analyzován vliv krize na podniky podle jejich velikosti (drobné,
malé, střední a velké). Za třetí byly zkoumány dopady krize na odvětví s různou mírou technologické
náročnosti (high tech, medium high tech, medium low tech a low tech). Dále byly podniky
analyzovány z pohledu jejich konkurenceschopnosti, což je důležitý indikátor z pohledu jejich
dlouhodobé udržitelné výkonnosti. Data pro účely studie byla použita z veřejných zdrojů a zejména
z databáze společnosti ČEKIA obsahující účetní závěrky od téměř 50 tis. společností ve zkoumaném
období 2006-2010. Tento robustní datový vzorek je reprezentativní pro všechny tři analyzované
roviny hodnocení dopadů krize na český podnikatelský sektor. Následující tabulka ukazuje
makroekonomický vývoj České republiky ve sledovaném období, což umožňuje porovnání cyklických
trendů s ekonomickými výsledky jednotlivých skupinami firem, které je analyzováno níže.
Tabulka 7: Meziroční změny jednotlivých ukazatelů makroekonomického vývoje v České republice

Makroekonomické údaje
HDP
Zaměstnanost
Průměrná nominální mzda
Hrubá přidaná hodnota
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže

2007
5,7%
1,9%
7,4%
8,8%
3,4%
2,9%
17,0%

2008
3,1%
1,6%
8,6%
5,3%
1,2%
5,1%
7,0%

2009
-4,7%
-1,4%
3,0%
-3,1%
-3,0%
3,5%
-1,0%

2010
2,7%
-1,0%
2,5%
n.d.
3,1%
-0,2%
n.d.

Zdroj: EEIP na základě MFČR (2012)
Poznámka: Údaje ukazují změnu jednotlivých ukazatelů oproti předchozímu roku v %; n.d. = nedostupná data

5.1.

Dopady krize na podniky podle kritéria vlastnictví

Finanční výkonnost obou skupin podniků vykázala makroekonomický cyklický trend, tj. jejich
hospodářské výsledky těsně souvisely s výkonností české ekonomiky jako celku. Výsledky
předkládané analýzy implikují rychlejší zotavení u zahraničních podniků, jejichž tržby v roce 2010
překonaly úroveň tržeb v roce 2007, zatímco u domácích podniků se to nepodařilo. V oblasti
zaměstnanosti došlo též k odlišnému vývoji. Podniky pod zahraniční kontrolou v roce 2008 najímaly
nové zaměstnance, ale zároveň snižovaly nominální růst nákladů na 1 zaměstnance (reálné náklady
dokonce poklesly). Naproti tomu podniky pod domácí kontrolou sice v roce 2008 již propouštěly, ale
stále zvyšovaly růst nákladů na 1 zaměstnance (nominálně i reálně). Produktivita práce poklesla u
zahraničních podniků již v roce 2008, u domácích podniků až v roce 2009, což bylo dáno zmíněným
rozdílným vývojem politiky zaměstnanosti v těchto skupinách.
Dále se v analýze ukázala určitá dualita české ekonomiky, tj. že zahraniční podniky jsou efektivnější
než podniky domácí. Například zahraniční podniky vykázaly ve zkoumaném období výrazně vyšší
tržby na zaměstnance než domácí podniky, to samé platilo i o produktivitě práce. Tento fakt implikuje
potenciál u domácích podniků, jež mají určitý prostor pro zvýšení své efektivnosti resp. přiblížení se
úrovni zahraničních podniků. Konvergence v produktivitě práce byla patrná (paradoxně) během krize,
nicméně v roce 2010 se nůžky mezi domácími a zahraničními podniky začaly opět rozevírat.
Celkově lze konstatovat, že zahraniční podniky se s krizí vypřádaly lépe než domácí podniky.
Potenciálně zranitelná skupina: domácí podniky
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Detailní analýza v dokumentu (čísla odstavců): 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.4.1, 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.1,
4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.6.2.1
Tabulka 8: Meziroční změny jednotlivých ukazatelů u podniků podle kontroly

Podniky pod zahraniční kontrolou
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
13%
16%
5%
13%
8%
10%
5%
9%
0%
14%
4%
2%

2008
3%
-20%
9%
9%
5%
1%
-1%
-2%
7%
7%
1%
3%

2009
-9%
-18%
-12%
-1%
2%
-7%
-7%
-4%
6%
-9%
-5%
19%

2010
8%
13%
-1%
4%
4%
2%
4%
6%
-2%
4%
-3%
-5%

Podniky pod domácí kontrolou
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
15%
21%
1%
11%
8%
15%
9%
12%
-2%
16%
10%
9%

2008
4%
-20%
-5%
8%
8%
1%
2%
3%
7%
5%
1%
2%

2009
-11%
-18%
-6%
-5%
0%
-9%
-10%
-7%
4%
-11%
-1%
7%

2010
7%
20%
0%
1%
4%
5%
5%
5%
0%
-1%
1%
-5%

Zdroj: EEIP na základě ČEKIA

5.2.

Dopady krize na podniky podle kritéria velikost

Cykličnost finančních výsledků se ukázala i u malých, středních a velkých podniků, zatímco u
drobných podniků cyklické chování nebylo zcela pozorováno (došlo k poklesu jejich výkonnosti po
celé období 2008-2010, tj. i v období částečného oživení. Analýza indikuje, že u všech typů podniků
došlo v roce 2007 k jejich nadměrné výkonnosti, která byla dlouhodobě neudržitelná a dá se proto
v následujících letech očekávat určití korekce k hodnotám roku 2006, tj. návrat k dlouhodobějšímu
udržitelnému optimu. Tato tendence je nejmarkantnější u drobných podniků. S ohledem na dosažené
výsledky u drobných a malých podniků lze konstatovat, že tyto skupiny nevykázaly vysokou flexibilitu
během krize, což je v protikladu s obecnou představou, že právě malé podniky by měly přežít krizi
díky své vysoké přizpůsobivosti vůči volatilním tržním podmínkám.
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Diferencovaný byl i vývoj v oblasti zaměstnanosti v podnicích. Zatímco MSP v roce 2008 snižovaly
tempo náborů nových zaměstnanců a zvyšovaly reálné náklady na 1 zaměstnance, velké firmy šly
opačnou cestou. Dále přijímaly nové pracovníky rostoucím tempem v tomto roce, ale zároveň snížily
reálné náklady na 1 zaměstnance. V roce 2009, kdy globální krize propukla naplno, se situace
obrátila. U MSP došlo k poklesu reálných nákladů na 1 zaměstnance, nicméně pokles zaměstnanosti
nedosáhl takových rozměrů jako u velkých firem. V roce 2010, kdy došlo k částečnému
ekonomickému oživení, velké podniky sice nepropouštěly v takové míře jako ostatní typy podniků,
nicméně díky vysokému růstu tržeb navýšily svoji výkonnost nejvíce ze sledovaných podniků.
Střední a velké podniky vykázaly i vysokou míru konkurenceschopnosti resp. rychlé pokrizové
zotavení - v roce se 2010 dokázaly vrátit na předkrizovou úroveň produktivity práce (na rozdíl od
malých a drobných podniků, kterým se to nepodařilo). Celkově lze konstatovat, že velké a střední
podniky se s krizí vypřádaly lépe než malé a drobné podniky.
Potenciálně zranitelná skupina: malé a drobné podniky
Detailní analýza v dokumentu (čísla odstavců): 4.3.1.2, 4.3.2.2, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.3.2, 4.5.4.2,
4.5.5.2, 4.5.6.2, 4.6.2.2
Tabulka 9: Meziroční změny jednotlivých ukazatelů u podniků podle velikosti

Drobné podniky
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
20%
34%
0%
12%
8%
23%
8%
14%
-2%
22%
32%
8%

2008
7%
-7%
-3%
10%
6%
1%
1%
2%
9%
-4%
5%
7%

2009
3%
-9%
-7%
-5%
1%
-9%
-11%
-13%
5%
-14%
2%
2%

2010
-3%
-12%
-7%
-2%
3%
1%
3%
5%
-3%
2%
0%
-1%

Malé podniky
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
19%
22%
2%
14%
8%
15%
10%
11%
-2%
16%
9%
11%

2008
6%
-6%
2%
14%
9%
7%
0%
4%
5%
7%
8%
-1%

2009
-14%
-31%
-5%
-4%
-1%
-11%
-10%
-11%
9%
-16%
1%
15%

2010
5%
6%
-3%
1%
2%
1%
3%
7%
-1%
2%
0%
-10%
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Střední podniky
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
13%
19%
3%
12%
8%
13%
11%
9%
-2%
9%
9%
9%

2008
4%
-20%
1%
11%
9%
2%
-1%
1%
8%
4%
4%
-6%

2009
-12%
-22%
-8%
-5%
0%
-9%
-9%
-2%
2%
-14%
-4%
24%

2010
6%
28%
-3%
2%
5%
3%
6%
7%
-1%
5%
-1%
-7%

Velké podniky
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
12%
12%
2%
11%
10%
10%
9%
10%
0%
18%
2%
-1%

2008
2%
-22%
3%
7%
6%
0%
0%
-2%
8%
9%
0%
-5%

2009
-8%
-16%
-9%
-1%
2%
-6%
-3%
1%
-1%
-3%
-2%
17%

2010
10%
7%
0%
3%
4%
6%
5%
11%
-1%
1%
-1%
-1%

Zdroj: EEIP na základě ČEKIA

5.3.

Dopady krize na podniky podle kritéria technologická náročnost

High tech sektor prokázal vysokou robustnost a odolnost během krize, což lze dokumentovat
například na nízké volatilitě vývoje tržeb či pozitivním růstem přidané hodnoty po celé zkoumané
období. Ostatní tři sektory vykázaly vysokou cykličnost (nejvyšší volatilitu finančních výsledků dosáhl
medium high tech sektor). V krizovém roce 2009 došlo k poklesu zaměstnanosti u všech skupin
podniků, nejnižší pokles byl v high tech sektoru. V low tech sektoru již v roce 2008 došlo ke snížení
počtu zaměstnanců a zároveň k nejvyššímu růstu nominálních nákladů na 1 zaměstnance, což
implikuje skutečnost, že globální krize zasáhla tento sektor dříve než ostatní tři sektory. Tento fakt
odpovídá postavení českých podniků, které při produkci s nízkou přidanou hodnotou jsou často na
počátku globálního řetězce a tudíž vysoce náchylné na světový hospodářský cyklus.
Rozdíly mezi podniky se projevily i v indikátorech konkurenceschopnosti. V high tech sektoru došlo v
roce 2009 k nejnižšímu poklesu tržeb na 1 zaměstnance a zároveň k nejnižší redukci zaměstnanosti,
což potvrzuje zmíněnou robustnost tohoto sektoru během krize. Zároveň high tech sektor vykázal
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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rostoucí produktivity práce po celé sledované období. Navzdory tomu, že náklady vzrostly v tomto
sektoru v roce 2009, tržby i přidaná hodnota se zvýšily proporcionálně více. Jinými slovy, high tech
podniky byly zřejmě schopny prodat kvalitnější výrobky za vyšší cenu než byly související náklady, což
ukazuje na jejich vysokou konkurenceschopnost.
Potenciálně zranitelná skupina: medium low tech a low tech podniky
Detailní analýza v dokumentu (čísla odstavců): 4.3.1.3, 4.3.2.3, 4.4.3, 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.3.3, 4.5.4.3,
4.5.5.3, 4.5.6.3, 4.6.2.3, 5.3
Tabulka 10: Meziroční změny jednotlivých ukazatelů u podniků podle technologické náročnosti

HIGH TECH SEKTOR
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
11%
23%
3%
14%
9%
19%
5%
11%
-5%
6%
5%
21%

2008
7%
-7%
0%
11%
9%
5%
2%
7%
8%
-6%
6%
0%

2009
-5%
4%
-4%
-3%
1%
1%
-1%
1%
1%
-11%
1%
28%

2010
1%
31%
-1%
5%
3%
12%
6%
8%
0%
4%
7%
-20%

MEDIUM HIGH TECH SEKTOR
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
15%
28%
4%
14%
11%
11%
11%
14%
0%
12%
28%
5%

2008
2%
-24%
1%
7%
5%
-6%
-4%
-4%
13%
1%
2%
-20%

2009
-16%
-59%
-12%
-12%
-2%
-15%
-7%
0%
-3%
2%
-6%
23%

2010
14%
78%
-2%
5%
7%
-1%
8%
12%
-3%
21%
-5%
-16%
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MEDIUM LOW TECH SEKTOR
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
13%
4%
5%
12%
8%
9%
11%
9%
1%
16%
6%
8%

2008
4%
-24%
0%
11%
8%
1%
2%
0%
7%
2%
4%
7%

2009
-9%
-32%
-11%
-11%
-2%
-13%
-14%
-9%
5%
-4%
-2%
20%

2010
12%
45%
0%
5%
6%
7%
9%
10%
-4%
-28%
2%
-16%

LOW TECH SEKTOR
Tržby
EBIT
Počet zaměstnanců
Náklady na zaměstnance
Náklady na 1 zaměstnance
Přidaná hodnota
Tržby na 1 zaměstnance
Produktivita práce
Jednotkové pracovní náklady
Obchodní marže
Dlouhodobý hmotný majetek
L1

2007
14%
21%
3%
10%
5%
12%
9%
10%
-2%
0%
2%
17%

2008
-4%
-22%
-1%
6%
10%
-4%
0%
-4%
9%
4%
3%
-7%

2009
-11%
-10%
-8%
-6%
0%
-7%
-5%
-1%
2%
-23%
-1%
20%

2010
14%
37%
0%
4%
3%
12%
7%
7%
-1%
15%
-2%
-12%

Zdroj: EEIP na základě ČEKIA
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6. DOPORUČENÍ

6.1.

Doporučení pro zkoumané skupiny podniků

Tato část se zabývá relevantními doporučeními plynoucích jednak ze závěrů předkládané studie a
dále též z dokumentů zpracovaných vládními instituce jako je NERV, MPO či ICC ČR, což zajišťuje
soulad se strategickými dokumenty v oblasti konkurenceschopnosti podniků v ČR, jakož i
konkurenceschopnosti české ekonomiky jako celku. V oblasti průmyslové politiky z pohledu státních
institucí pro podniky v ČR odkazujeme na seznam relevantních domácích i zahraničních opatření
v Apendixu (Tabulky 11 a 12).
6.1.1.

Doporučení pro podniky podle kritéria vlastnictví

Ve zkoumaných datech se neukázala výrazná odlišnost ve výkonnosti domácích a zahraničních
podniků, i když se zahraniční podniky s krizí vypořádaly o trochu lépe než domácí podniky. Stabilizace
obou skupin podniků by tudíž zmírnila dopady globální krize, jak například dokládá Breugel (2012).
Z tohoto důvodu doporučujeme následující kroky z pohledu státu:
ü Podporovat firmy vlastněné domácími i zahraničními vlastníky,
ü Prohlubovat přeshraniční spolupráci podniků ve spolupráci s nevládními institucemi
typu HK ČR, SP ČR nebo ICC ČR),
ü Koordinace v oblasti mezinárodní spolupráce investičních pobídek a čerpání EU fondů
(zejména ve vztahu k plánovacímu období 2014-2020).
Dále doporučujeme následující kroky z pohledu podniku:
ü Účastnit se přeshraniční spolupráce mezi podniky (viz například projekty Czechtrade,
Czechinvest, HK ČR, SP ČR či ICC ČR).
6.1.2.

Doporučení pro podniky podle kritéria velikost

MSP jsou motorem inovací, a proto jsou pro českou ekonomiku a její posun k vyšší přidané hodnotě v
rámci výrobních řetězců velmi důležité. Nicméně jsou to právě MSP, které jsou v období krize nejvíce
ohroženy nedostatkem likvidity, kterou banky odmítnou poskytovat. Ze statistického výzkumu této
analýzy vyplývá, že především v ukazatelích tržby, přidaná hodnota, ale i EBIT, velké podniky vykazují
větší stabilitu a jsou tudíž méně krizí ohroženou skupinou. Tento výsledek je v souladu s empirickým
výzkumem v oblasti financí, tj. že malé podniky jsou rizikovější než velké, ale také přinášejí obvykle
svým vlastníkům vyšší průměrný výnos (Famma, French, 1992). Forma podpory by však měla být
taková, aby pouze uchránila firmu od likviditního rizika (tj. od dočasných finančních problémů) a
nebránila tak procesu „kreativní destrukce“ (Schumpeter, 1942).
Z těchto důvodů doporučujeme následující kroky z pohledu státu pro MSP:
ü Podpora osvěty podnikatelů v oblasti krizového řízení firmy (ve spolupráci
s odbornými organizacemi jako je HK ČR, SP ČR či ICC ČR),
ü Garanční mechanismy úvěrů od ČMZRB,
ü Opatření usnadňující přístup k financování MSP,
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ü Vyplnit mezery na exportním trhu. Především u MSP podporovat jejich schopnost
vyvážet pomocí ČEB, EGAP a dalších systémů podpory exportní politiky ČR (viz dále).
ü Podporovat vznik nových inovativních firem, pokud přicházejí se zajímavým,
konkurenceschopným produktem,
ü Poradenství pro získání rizikového kapitálu,
ü Vznik dalších seed fondů (inspirací by mohl být současný Český rozvojový, uzavřený
investiční fond, a.s. založený MPO),
ü Na druhou stranu nepodporovat podniky nekonkurenceschopné, s nízkou přidanou
hodnotou, které se na trhu dlouhodobě drží jen za pomocí kontinuálního snižování
nákladů, bez zvyšování produktivity a schopnosti inovovat svůj produkt. Konkurovat
pouze cenově je na globalizovaném trhu s neustále se zvyšující levné konkurenci z
asijských zemí pro české podniky dlouhodobě neudržitelné.
Z globálního pohledu by se mělo uvažovat i o podpoře velkých podniků během krize. Velké podniky
totiž bývají schopnější ve vylepšování svých produktů právě z důvodu jejich stability a schopnosti se
dlouhodobě koncentrovat na inovace (Economist, 2012). Proto doporučujeme:
ü

Podporovat velké podniky v dočasných problémech (například formou dotací na
školení zaměstnanců – viz například program financovaný z EU fondů Školení je šance
pro období 2010-2012).

Předkládaná analýza ukázala, že drobné a malé podniky jsou nejohroženější skupinou během krize a
že u řady podniků jsou likviditní rezervy nedostatečné. Z těchto důvodů doporučujeme následující
kroky (zejména pro drobné a malé podniky):
ü Tvorba krizových plánů a alternativních scénářů při plánování obchodní i finanční
výkonnosti podniku,
ü Vytvářet si likviditní rezervy pro pokrytí ztrát v další krizi.
6.1.3.

Doporučení pro podniky podle kritéria technologická náročnost

Výsledky analýzy ukázaly, že podniky v high tech sektoru vykázaly nejvyšší odolnost během krize,
naopak nejnižší odolnost vykázaly podniky z low tech sektoru. Opět chtěli bychom zdůraznit
efektivnost podpory životaschopných podniků a nikoliv nekonkurenceschopných podniků. V této
oblasti doporučujeme z pohledu státu:
ü Podporovat strukturální přesun podniků v ČR směrem k high-tech odvětví a tudíž
posun k vyššímu článku globálního hodnotového řetězce,
ü Podpora životaschopných low-tech podniků (například dotace na vzdělávání,
poradenství, garanční mechanismy úvěrů z ČMZRB atd.),
ü Koncepční dlouhodobá podpora high-tech/medium high tech podniků, které jsou
konkurenceschopné a vykázaly relativně vysokou resistenci během krize
(nepropouštěly tolik během krize, udržely si kvalitní pracovníky);
ü U všech kategorií podporovat investice do výzkumu a vývoje (schopnost neustále
vylepšovat a inovovat svůj produkt je tou nejlepší cestou k tomu, aby se podnik stal
mezinárodně konkurenceschopný);
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ü Využití synergických efektů v oblasti vědy a výzkumu probíhající na univerzitách,
v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru (tzv. „trojitá šroubovice“),
ü Podporovat aplikovaný výzkum a intenzivněji využívat transfer znalostí a technologií
mezi vědou a výzkumem a business sektorem.
Z pohledu podniků v této oblasti doporučujeme:
ü Účast v projektech v oblasti vědy a výzkumu ve spolupráci s univerzitami a veřejným
sektorem.

6.2.

Doporučení pro exportující podniky v ČR

Jak již bylo uvedeno, krize znamená též příležitost, a proto některé exportující podniky mohou využít
tento potenciál a proniknout na nové trhy a zaplnit tak uvolněná místa z důvodu úpadku konkurentů.
Konkrétně doporučujeme pro exportující podniky následující:
ü Všichni exportéři: aktivně vyhledávat exportní příležitosti (viz například projekty ICC
ČR, Czechtrade nebo Czechinvest) včetně spolupráce s EGAP a ČEB
ü Velcí exportéři: rozšířit vývoz do nových perspektivních destinací jako je Jižní
Amerika, Afrika a Asie.
Důležité je připomenout historicky nejvyšší zahraničně-obchodní výkonnost české ekonomiky, která v
loni převážila pokles spotřeby vlády a českých domácností a její pozitivní vliv se očekává i do
budoucna. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledné dodržování Exportní strategie České republiky
pro období 2012 – 2020, která byla v březnu 2012 schválena a jejíž základní pilíře jsou následující:
6.2.1.

Zpravodajství pro export

1) Centrum sdílených služeb a zpravodajství pro export (back-office)
2) Informační One-Stop-Shop
3) Globální diverzifikace exportu (koncepční řízení)
6.2.2.

Rozvoj exportu

4) Služby pro exportéry (front office služby)
5) Exportní financování a pojištění
6) Mezinárodní zdroje financování a rozvojová spolupráce
7) Klastry a proexportní iniciativy samospráv
8) Řídící a komunikační platforma
6.2.3.

Rozvoj obchodních příležitostí

9) Obchodní politika EU a export na Jednotný vnitřní trh
10) Optimalizace zahraniční sítě
11) Služby zahraniční sítě
12) Investice a inovace pro export zboží a služeb
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6.3.

Doporučení pro státní podporu exportního financování prostřednictvím EGAP a
ČEB

Nedílnou součástí podpory exportérů je i jejich financování, v rámci kterého sehrává důležitou úlohu
státní podpora. Níže uvádíme příklady pro-exportní a protikrizová opatření ve státní podpoře
financování exportu, která doporučujeme naplnit:
6.3.1.

Zdroje a kapacita pro exportní financování

6.3.1.1.

Navýšení zdrojů EGAP

6.3.1.2.

Navýšení zdrojů ČEB

6.3.1.3.

Navýšení zdrojů na Dorovnávání úrokových rozdílů (Interest Make-Up, „IMU“)

6.3.2.
6.3.2.1.

Produkty – zlepšení obslužnosti českého exportu
Inovace produktů
ü Dorovnávání úrokových rozdílů (IMU)
ü Financování s částečným (excedentním) pojištěním
ü Garance poskytované ČEB komerčním bankám, zejména pro oblast financování MSP
(subdodavatelů velkých exportérů)
ü Navýšení pojistného krytí EGAP
ü Vyřešení danění pojistných plnění

6.3.2.2.

Diverzifikace českého exportu

6.3.2.3.

Rozvoj mezinárodní spolupráce

6.3.3.

Proces – zjednodušení a usnadnění přístupu k exportnímu financování

6.3.4.

Legislativní zabezpečení státní podpory exportu
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8. ZKRATKY
CERGE-EI

Centre for Economic Research and Graduate Education- Economic Institute

ČNB

Česká národní banka

ČSÚ

Český statistický úřad

EC

Evropská komise

ECB

Evropská centrální banka

EFIGE

European Firms In a Global Economy

EU

Evropská unie

EUR

Společná evropská měna euro

HDP

Hrubý domácí produkt

HPH

Hrubá přidaná hodnota

IES FSV UK

Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova

ICC ČR

International Chamber of Commerce ČR (Mezinárodní obchodní komora ČR)

JPN

Jednotkové pracovní náklady

HK ČR

Hospodářská komora České republiky

MFČR

Ministerstvo financí České republiky

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP

Malé a střední podniky

NERV

Národní ekonomická rada vlády

PZI

Přímé zahraniční investice

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR

VŠE

Vysoká škola ekonomická
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9. Apendix 26

Zdroj tabulek a obrázků pro podniky uvedené v apendixu: EEIP podle databáze ČEKIA (není-li uvedeno
jinak).
26
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Graf 79: Vývoj tržeb u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006 až 2010

162

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Graf 80: Vývoj EBIT u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006 až 2010
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Graf 81: Vývoj zaměstnanosti u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006-2010
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Graf 82: Vývoj nákladů na zaměstnance u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006-2010
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Graf 83: Vývoj přidané hodnoty u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006 až 2010
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Graf 84: Vývoj produktivity práce u podniků podle ekonomické činnosti v letech 2006 až 2010
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Graf 85: Jednotkové pracovní náklady u podniků podle ekonomické činnosti
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Graf 86: Obchodní marže u podniků podle ekonomické činnost

Graf 87: ROE u podniků podle ekonomické činnosti
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Tabulka 11: Hodnocení opatření proti krizi veřejných financí s dopadem na podniky - Domácí opatření
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Číslo Název opatření

1

2

Vyměřovací
základ OSVČ
pro sociální
pojištění

Prodej
emisních
povolenek

Popis opatření

Skupina Zodpovědná Hlavní cílová
opatření instituce
skupina

Zvýšení
minimálního
vyměřovacího
základu sociálního daně
pojištění pro
OSVČ z 25% na 50
% průměrné mzdy

Nerozdávat
emisní povolenky Daně
zadarmo

Vláda, MF

Vláda, MF

3

Daňové úlevy
pro inovativní
firmy

Daňové úlevy pro
Daně/
firmy, které
Konk.
spolupracují s
v.v.i a VŠ

4

Podpora
začínajících
živnostníků

Založit
podpůrnou
Výdaje
agenturu pro start
živností

5

Podpora
EGAP/ČEB

Odepsat ztráty z
Fiskální
minulých let,
Vláda, MF,
snížit úroky, zvýšit pravidla
MPO
výdaje
kapitál, nové
produkty

Vláda, MF

Podnikatelé

Cílové skupiny Dopad na podniky Sociální dopady

OSVČ

Negativní dopad
na podnikání
živnostníků a u
firem využívající
externí pracovní
smlouvy pokles
nabídky těchto
služeb

Rozpočtové dop. Permanentní
(mld Kč)
vs. Dočasné

Frikční
nezaměstnanost
přesunem OSVČ
3 (odhad NERV)
do
zaměstnaneckéh
o poměru

Prorůstové
vs.
Žádoucí vs. Nutné zlo
Rozpočtové

Žádoucí (přiblížení
podmínek zaměstnanců
Permanentní Rozpočtové a OSVČ), Nutné zlo
1 rok
(pokles motivace k
podnikání)

Občané,
podnikatelé,
energetické
firmy

Podnikatelé

Žádoucí (komercializace
výzkumu, snižování
dotací pro výzkumné a
Pozitivní dopad na Nižší
vzdělávací instituceInovativní firmy,
nezaměstnanost Záleží na rozsahu Permanentní Prorůstové
proinovativní
vícezdrojové
spin-offs
ekonomický růst
firmy
financování) Nutné zlo
(Krátkodobě fiskálně
negativní)

Vláda, MMR Podnikatelé

Podnikatelé

Reálný dopad

E vs. L

Pomalé (déle než
1 rok), ale
rozpočtově dříve

E

NERV,
Miroslav
Protikrizový
Zámečník
balíček 2012

E

NERV,
Jan
Protikrizový
Procházka
balíček 2012

Rychlý
krátkodobě
negativní fiskální
dopad,
očekávané
pozitivní dopady
dlouhodobé

E

NERV,
Jitka
Protikrizový
Šenkýřová
balíček 2012

Postupný (1 rok)

E

NERV,
Jan
Protikrizový
Procházka
balíček 2012

Žádoucí (teoreticky
vysoký výběr
prostředků,
70-130
internalizace
kumulovaně do
Rychlé (do Rychlé (do 6
roku 2020 (odhad Permanentní Rozpočtové externalit), Nutné zlo
6 měsíců) měsíců)
(zdražení elektřiny,
EEIP na základě
snížení cenové
MŽP)
konkurenceschopnosti
průmyslu )

Občané,
podnikatelé

Dražší energie,
vyšší náklady pro
znečišťovatele

Rychlost
zavedení

Dražší energie

Žádoucí (růst
zaměstnanosti,
Záleží na rozsahu
Permanentní Prorůstové proinovativní opatření), 1-2 roky
podpory
Nutné zlo (fiskálně
negativní)

začínající
živnostníci

Usnadnění rozvoje Více příležitostí
podnikání, zvýšení pro
nezaměstnané
konkurence

Exportéři

Podpora exportně
orientovaných
Nižší
Záleží na rozsahu
Dočasné
podniků (vysoký
nezaměstnanost podpory
fiskální
multiplikátor)
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Prorůstové

Žádoucí (podpora
exportu- v ČR velmi
efektivní, vysoký
fiskální multiplikátor)

Měsíce

3 měsíce- 2 roky

E

Zdroj

Autor

NERV,
Jan
Protikrizový
Procházka
balíček 2012

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Číslo

Název opatření

Popis opatření

Skupina
opatření

Zodpovědná
instituce

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

6

Umožnění větší
flexibility trhu práce
Podpora částečných
rozšířením možnosti
úvazků
zaměstnávat na
částečný úvazek

7

Dočasná úprava
seed fondu

8

Snížení sazby
pojistného na
nemocenské
pojištění a státní
politiku
zaměstnanosti

Zrušení sazby placené
zaměstnancem a
snížení odvodů OSVČ

Daně

Vláda, MF

Občané,
podnikatelé

Zaměstnanci, OSVČ

9

Snížení sazby daně
DPPO

Snížení sazby z 20 na 19
Daně
%

Vláda, MF

Podnikatelé

10

Zvýšení garancí
úvěrů MSP

Posílení záručního
fondu ČMRZB o 1,1 mld. Daně
Kč

ČMRZB

Podnikatelé

Konk.

Nároky na
spolufinancování na
Konk.
první 2 roky 30 % místo
50-60 %

Dopad na podniky

Sociální dopady

Rozpočtové dop. (mld
Kč)

Vláda, MPSV

Občané,
podnikatelé

Zaměstnanci,
nezaměstnaní

Větší pružnost v
zaměstnávání

Nižší nezaměstnanost v
recesi

Vláda, MPO

Podnikatelé

Start-ups, spin-offs

Záleží na alokaci seed
Podpora vzniku nových Nižší nezaměstnanost,
fondu a úspěšnosti
proinovativních podniků ekonomický růst
projektů

Permanentní vs.
Dočasné

Prorůstové vs.
Rozpočtové

Permanentní

Prorůstové

Dočasné

Prorůstové

Zlevnění práce
zaměstnanců

Krátkodobé zvýšení
čistého příjmu
zaměstnanců,
dlouhodobě
efektivnější trh prácenižší nezaměstnanost

18 (odhad vlády pro
rok 2009)

Dočasné

Prorůstové

Firmy, podnikatelé

Nižší daně z příjmu

V delším horizontu
snížení
nezaměstnanosti

cca. 6 (odhad vlády)

Permanentní

Prorůstové

MSP

Podpora MSP

Nižší nezaměstnanost

1,1

Jednorázové

Prorůstové
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Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Číslo

Název opatření

Popis opatření

Skupina
opatření

Zodpovědná
instituce

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

Dopad na podniky

11

Snížení záloh na
daně z příjmu

Snížení záloh na daně z
Fiskální
příjmu podnikatelským
pravidla
subjektům

Vláda, MF

Podnikatelé

Firmy, podnikatelé

12

Odpočet DPH u
osobních
automobilů

Rozšíření uplatnění
odpočtu daně z přidané
Výdaje
hodnoty u osobních
automobilů

Vláda, MF

Podnikatelé,
občané

Podnikatelé, občané,
Levnější přístup k
automobilový
firemnímu automobilu
průmysl

Větší daňový základnižší čistý příjem, řada
podnikatelů přejde z
uplatňování paušálu k
počítání reálných
nákladů- zvýšení
administrativy

14

Snížení výdajových
paušálů

snížení paušálu z
dnešních 40 až 80 % na Daně
25 až 50 %

15

Uhlíková daň

Zavedení daně na uhlí,
topné oleje, pohonné
hmoty a plyn

Daně

Snížení likviditního rizika Nižší nezaměstnanost

Vláda, MF

Podnikatelé

OSVČ

Vláda, MF

Občané,
podnikatelé

Občané, podnikatelé Zdražení energie

Zdroj: EEIP (2012)
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Sociální dopady

Rozpočtové dop. (mld
Kč)

Prorůstové vs.
Rozpočtové

Snížení průběžného
inkasa v řádu stovek
miliónů Kč

Dočasné

Prorůstové

max. 3 (odhad vlády)

Dočasné

Prorůstové

Permanentní

Rozpočtové

Permanentní

Rozpočtové

Přechod části
podnikatelů do
zaměstnaneckého
poměru (frikční
nezaměstnanost)

Zdražení energie

Permanentní vs.
Dočasné

5 (odhad MFČR)

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Tabulka 12: Hodnocení opatření proti krizi veřejných financí s dopadem na podniky - Zahraniční opatření
Číslo Název opatření

Popis opatření

Skupina

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

Dopad na
podniky

Sociální dopady

1

Snížení zdanění
práce

Snížení daňového
břemene
Daně
prostřednictvím
dotací

Občané,
podnikatelé

Zlevnění práce Růst čistých
Zaměstnanci,
zaměstnanců, příjmů- vyšší
zaměstnavatelé
větší spotřeba životní úroveň

2

Slevy na dani pro Slevy na dani pro
Daně
firmy
firmy

Podnikatelé

Firmy,
podnikatelé

Nižší zdanění
podniků

Ekologická
doprava

Infrastruktura pro
ekologicky
Daně
šetrnou dopravu

Občané,
Občané,
podnikatelé,
podnikatelé,
územněspráv
obce
ní celky

Zvýšení
poptávky po
ekologických
produktech a
po výstavbě
ekologické
infrastruktury

4

Podpora
soukromých
investic

Podpora
soukromých
investic, včetně
příznivějších
pravidel pro
odpisy

Daně

Podnikatelé

5

Ekologická
premie

Ekologická
premie

Daně

6

Podpora
průmyslu

Podpora
průmyslu

Daně

3

Rozpočtové
Permanentní
dopady (mld Kč) vs. Dočasné

Prorůstové
vs.
Rozpočtové

0,1 % HDP

Dočasné

Prorůstové

Nižší
0,1 % HDP
nezaměstnanost

Dočasné

Prorůstové

Žádoucí vs. Nutné zlo
Žádoucí (přesun od
zdanění práce ke
zdanění spotřeby, vyšší
konkurenceschopnost),
Nutné zlo (fiskálně
negativní)
Žádoucí (nalákání
investorů, výhledově
nižší nezaměstnanost),
Nutné zlo (fiskálně
negativní)

Reálný dopad

E vs. L

Zdroj

Opatření ve
státě a roce

Rozpočtový dopad
rychlý, dopad na trh E
práce se zpožděním

Public Finances
in EMU, Evropská Belgie, 2009
Komise, 2009

Rozpočtový dopad
rychlý, dopad na
investice se
zpožděním

E

Public Finances
in EMU, Evropská
Komise, 2009

Dánsko,
2009

E

Public Finances
in EMU, Evropská
Komise, 2009

Dánsko,
2009

Nižší
0,1 % HDP
nezaměstnanost

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (lepší životní
prostředí, nižší
Pomalý- výstavba
spotřeba, krátkodobý infrastruktury
nárůst výstavby), Nutné několik let
zlo (fiskálně negativní)

Podnikatelé,
investoři,
občané

Lepší podmínky Nižší
0,1 % HDP
pro investice
nezaměstnanost

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (Růst investic,
budoucí rozvoj), Nutné Záleží na formě
zlo (fiskálně negativní, podpory
růst se zpožděním)

E

Public Finances
Německo,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Podnikatelé,
občané

Podnikatelé,
občané

Zvýhodnění ecofriendly firem

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (internalizace
externalit, ekologičtější
chování), Nutné zlo
(fiskálně negativní)

L

Public Finances
Německo,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Podnikatelé,
občané

Státní pomoc
průmyslu v
Průmysl- firmy,
období malé
zaměstnanci
globální
poptávky

Dočasné

Žádoucí (proticyklické,
Záleží na formě
prorůstové), Nutné zlo
podpory
(fiskálně negativní)

Záleží na
formě
podpory

Public Finances
Německo,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

0,2 % HDP

Nižší
0,1 % HDP
nezaměstnanost
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Prorůstové

Rozpočtově rychlý,
vliv na ekologické
chování aktérů
pomalý

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Číslo Název opatření

Popis opatření

Skupina

Zvýšení daní z
Daně
kapitálových zisků

7

Zdanění kapitálu

8

Fond na podporu Fond na podporu
strategických
strategických
Výdaje
sektorů
sektorů

9

Odvětvová
Podpora bydlení
podpora pro
a
bydlení a
automobilového
automobilový
průmyslu
průmysl

Vyšší Zdanění
doplňkového
10 pojištění a
farmaceutického
průmyslu

Výdaje

Vyšší Zdanění
doplňkového
pojištění a
Výdaje
farmaceutického
průmyslu

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

Dopad na
podniky

Sociální dopady

Rozpočtové
Permanentní
dopady (mld Kč) vs. Dočasné

Občané,
podnikatelé

Negativní dopad
na kapitálové
vlastníky- spíše
Vlastníci aktiv
Podobný efekt majetní, ale
(dluhopisy,
zdanění se týká i 0,1 % HDP
jako zvýšení
akcie, depozita
například výplat
DPPO
ad.)
dávek
penzijního
připojištění

Občané,
podnikatelé

Podniky,
zaměstnanci
působící ve
strategických
sektorech

Občané,
podnikatelé

Pozitivní dopad
Automobilový, na podniky
stavební, realitní působící v
sektor a občané cílových
sektorech

Podnikatelé

Farmaceutický
průmysl,
pojišťovny

Podpora
podniků
působících ve
strategických
sektorech

Nižší
0,27 % HDP
nezaměstnanost

Nižší
nezaměstnanost
0,1 % HDP
, levnější přístup
k bydlení

Negativní
dopad na
podniky
působící ve
farmaceutické Dražší pojištění a
0,1 % HDP
m průmyslu a léky
na pojišťovny
poskytující
doplňkové
pojištění
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Prorůstové
vs.
Rozpočtové

Žádoucí vs. Nutné zlo

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně
pozitivní, přirozený
zdroj pro sanování
finanční krize), Nutné
zlo (odliv kapitálu,
zdražení některých
finančních poplatků)

Dočasné

Dočasné

Dočasné

Reálný dopad

Rozpočtově rychlý,
dopad na odliv
investic se
zpožděním

E vs. L

Zdroj

Opatření ve
státě a roce

L

Public Finances
in EMU, Evropská Irsko, 2009
Komise, 2009

Prorůstové

Žádoucí (podpora
klíčových odvětví),
Záleží na formě
Nutné zlo (selektivní
podpory
opatření- deformace
trhu, fiskálně negativní)

Záleží na
formě
podpory

Public Finances
Španělsko,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Prorůstové

Žádoucí (podpora
automobilového
průmyslu, stavebnictví,
realitního trhu, levnější Záleží na formě
bydlení), Nutné zlo
podpory
(fiskálně negativní,
selektivní opatřenídeformace trhu)

Záleží na
formě
podpory

Public Finances
in EMU, Evropská
Komise, 2009

Francie,
2009

Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně
pozitivní), Nutné zlo
(negativní dopad na
relevantní sektory,
selektivní opatření)

Public Finances
in EMU, Evropská
Komise, 2009

Francie,
2009

Rychlý- měsíce

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Číslo Název opatření

Popis opatření

Skupina

Propagace
turistiky a
Podpora
11
Výdaje
cestovního ruchu domácího
cestovního ruchu

Zvýšení výdajů na
12 Podpora vzdělání
Výdaje
vzdělání

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

Dopad na
podniky

Sociální dopady

Rozpočtové
Permanentní
dopady (mld Kč) vs. Dočasné

Podnikatelé,
občané

Podniky a
občané působící
v cestovním
ruchu

Pozitivní dopad
na cestovní
kanceláře,
Nižší
0,13 % HDP
pohostinství
nezaměstnanost
ad. (zvýšení
poptávky)

Občané

Občané, firmy
(kvalitnější
pracovní síla)

Kvalitnější
pracovní síla

Podpora likvidity
změnami v
Podpora likvidity proceduře a
13
Výdaje
časování
firem
některých
daňových plateb

Podnikatelé

Mzdové dotace Mzdové dotace na
14 na kratší pracovní kratší pracovní
Výdaje
poměry
poměry

Flexibilnější trh
práce- snazší
Zaměstnanci,
Podnikatelé, ob
zaměstnavatelé zaměstnávání a
propouštění

Firmy,
podnikatelé

Snížení
likviditního
rizika

Lepší
uplatnitelnost
na trhu práce

0,3 % HDP

Nižší
0,1 % HDP
nezaměstnanost

Nižší
nezaměstnanost
0,6 % HDP
, zkrácení úvazků
v době krize

Zdroj: EEIP (2012)
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Dočasné

Prorůstové
vs.
Rozpočtové

Prorůstové

Žádoucí vs. Nutné zlo

Reálný dopad

Žádoucí (příliv turistůdopad na cestovní
Záleží na formě
kanceláře, pohostinství
podpory
atd.), Nutné zlo
(selektivní opatření)

E vs. L

Zdroj

Opatření ve
státě a roce

E

Public Finances
in EMU, Evropská Kypr, 2009
Komise, 2009

Rozpočtově rychlý,
reálný dopad pomalý
(několik let než je
E
investice do vzdělání
zúročena v praxi)

Public Finances
Nizozomí,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (přesun k
vzdělanostní
ekonomice, kvalitní
pracovní síla), Nutné zlo
(fiskálně negativní)

Dočasné

Prorůstové

Žádoucí (podpora firem,
které se pohybují na
okraji propasti, snižuje
se tím především
Rychlý
likviditní riziko), Nutné
zlo (krátkodobě
fiskálně negativní)

E

Public Finances
Portugalsko
in EMU, Evropská
, 2009
Komise, 2009

Prorůstové

Žádoucí (vyšší flexibilita
pracovního trhu, pokles
nezaměstnanosti)
Nutné zlo (fiskálně
negativní)

E

Public Finances
Slovinsko,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Dočasné

Rychlé zpružnění
pracovního trhu,
efektivní využití se
zpožděním

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Číslo Název opatření

Popis opatření

Skupina

Hlavní cílová
skupina

Cílové skupiny

Dopad na
podniky

Sociální dopady

Rozpočtové
Permanentní
dopady (mld Kč) vs. Dočasné

Prorůstové
vs.
Rozpočtové

Výdaje

Podnikatelé

Usnadnění
rozvoje
MSP a start-upy podnikání,
zvýšení
konkurence

Dotace na
investice do
Výdaje
nových
technologií a VaV

Podnikatelé

Pozitivní dopad
Inovativní firmy,
na
start-upy, spinproinovativní
offy
podniky

Rozšíření základu
daňově
Výdaje
odečitatelných
položek

Podnikatelé

Firmy,
podnikatelé

Nižší daňový
základ- nižší
efektivní míra
zdanění

Nižší
0,1 % HDP
nezaměstnanost

Permanentní Prorůstové

Usnadnění
Usnadnění
18 podnikům přístup podnikům přístup Výdaje
k financování
k financování

Podnikatelé

Firmy,
podnikatelé

Menší likviditní
riziko, snazší
Nižší
0,2 % HDP
externí
nezaměstnanost
financování

Permanentní Prorůstové

Podpora MSP a
15
start-up

16

Dotace na
investice do
nových
technologií a VaV

Více daňově
17 odečitatelných
položek

Podpora MSP a
start-up

Více příležitostí
pro
0,1 % HDP
nezaměstnané

Dočasné

Prorůstové

Nižší
nezaměstnanost
0,2 % HDP
, kvalitnější
pracovní místa

Dočasné

Prorůstové

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Žádoucí vs. Nutné zlo
Žádoucí (růst
zaměstnanosti,
proinovativní opatření),
Nutné zlo (fiskálně
negativní)
Žádoucí (proinovativní
opatření, růst investic,
přesun k vyšší přidané
hodnotě v rámci
hodnotového řetězce)
Žádoucí (snížení
efektivní daně- rozvoj
podnikání, příliv
investic), Nutné zlo
(fiskálně negativní)
Žádoucí (rozvoj
podnikání- menší
likviditní riziko,
výhodnější přístup k
externímu financování),
Nutné zlo
(pravděpodobně
fiskálně negativní státní
intervence)

Reálný dopad

E vs. L

Zdroj

Opatření ve
státě a roce

Postupný

E

Public Finances
Slovinsko,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Postupný

E

Public Finances
Slovinsko,
in EMU, Evropská
2009
Komise, 2009

Využití rychlé,
zvýšení investicpostupný náběh

E

Public Finances
in EMU, Evropská Finsko, 2009
Komise, 2009

Postupný

E

Public Finances
in EMU, Evropská Finsko, 2009
Komise, 2009

