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Dopady řecké krize na podnikatele 

Dopady na firmy exportující do Řecka 

 
Celkový export tuzemských firem do Řecka za rok 2014: 6 566 mil. Kč1 

Celkový objem exportů za rok 2014: 3 568 470 mil. Kč 2   

Podíl Řecka na celkových exportech: 0,18% 

 

Pro porovnání: 

Objem exportů do Německa: 1 158 000 mil. Kč (32,5 % našeho exportu)3 

Objem exportů do Maďarska: 100 000 mil. Kč (2,8 % našeho exportu)4 

Objem exportů do Ukrajiny: 20 500 mil. Kč (0,6% našeho exportu)5 

 

Hlavní tuzemské exportní komodity do Řecka:6 

Informační, kancel. a telekom. technologie, stroje ke zpracování dat: 1 460 mil. Kč, tj. 22,2% z  exportu do Řecka 

Dopravní prostředky: 1 257 mil. Kč, tj. 19,1% z exportu do Řecka 

Kočárky, hračky, hry a sportovní potřeby: 208 mil. Kč 

Elektrické přístroje: 154 mil. Kč 

Polymery etylénu: 132 mil. Kč 

 

Průměrná doba inkasa pohledávek od řeckých odběratelů: 63 dní7 

Výše otevřených aktuálních pohledávek českých dodavatelů v Řecku: 1 100 mil. Kč8 

 

Nejčastější zabezpečení pohledávek: Dokumentární akreditiv (L/C), dokumentární inkaso (D/P, D/A), pojištění 

pohledávek, bankovní záruka. 

 

Závěry: 

- Celkový objem exportů do Řecka je zanedbatelný, 0,18% z celkového objemu je patnácti násobně méně 

než například do Maďarska. 

- Objem „živých“ pohledávek je přesto více jak miliarda korun, z čehož min. 1/2 jde za MSP. 

- Zásadní problém je v tom, že řecké firmy v těchto dnech nemohou odesílat platby do zahraničí, tedy 

ani za řádně dodané zboží. 

- S ohledem na to, že řecké firmy patřily ke komplikovaným dlužníkům,9mnohé toho dnes zneužívají. 

- Většina pohledávek je zajištěna dodací podmínkou L/C, tedy dokumentárním akreditivem. 

- Pokud je dokumentární akreditiv vystaven jako „potvrzený“, hradí našemu exportérovi plný obnos 

tuzemská banka, která je součástí exportní transakce, exportér je tedy bez rizika. 

- Pokud je dokumentární akreditiv vystaven jako „nepotvrzený“, potom české banky pouze „avizují“ a 

celé riziko jde za našimi exportéry. 

- Toto platí i za předpokladu, že banka odběratele zkrachuje, pokud ale zkrachuje stát a tím i banka 

odběratele, je podle mezinárodních pravidel UPC otázka plnění diskutabilní. 

- S ohledem na aktuální stav, kdy se pohledávky do Řecka stávají nepojistitelné a bankovní záruky rizikové, 

navíc v situaci, kdy se zhoršuje kondice řeckých firem, přecházejí tuzemští exportéři výhradně na tzv. 

hladkou platbu, což povede k zásadnímu snížení objemů exportů. 

- Případný přechod k „nové řecké měně“ by znamenal snížení tuzemského exportu na naprosté 

minimum. 

                                                           
1 ČSÚ, MPO, 2015. 
2 ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2015. 
3 Analýza exportu AMSP ČR, 2015. 
4 Analýza exportu AMSP ČR, 2015. 
5 Analýza exportu AMSP ČR, 2015. 
6 ČSÚ, 2015. 
7 Atradius, 2013. 
8 AMSP ČR: Vychází se z obratu pohledávek vztažené k celkové výši objemu exportů do Řecka, přičemž nejsou započítány pohledávky 
s dlouhou dobou po splatnosti, příp. odepsané pohledávky z minulých let, 2015. 
9 Řecké firmy průměrně platily 35% faktur po splatnosti, zdroj: Atradius, 2013. 



Dopady řecké krize na podnikatele 

Dopady na firmy importující z Řecka 

 

 
Celkový import tuzemských firem z Řecka: 5 230 mil. Kč10 

Celkový objem importů za rok 2014: 3 275 856 mil. Kč11 

Podíl Řecka na celkových importech: 0,16 % 

 

Hlavní importní komodity:12 

- Léčiva: 1 165 mil. Kč, tj. 22,2 % z objemu řeckého importu do ČR (meziroční nárůst 120%) 

- Ovoce, ořechy, zelenina: 723 mil. Kč, tj. 13,8 % z řeckého importu do ČR 

- Telekomunikace, elektronika, elektrické přístroje: 661 mil. Kč 

- Hliník: 628 mil. Kč 

- Měď: 157 mil. Kč 

- Kosmetika: 81 mil. Kč 

Nejčastější dodací podmínka: Dokumentární akreditiv, pojištění pohledávky, bankovní záruka. 

Pro porovnání: 

Objem importů z Německa: 830 000 mil. Kč (25,3 % našeho exportu)13 

Objem importů z Ruska: 129 000 mil. Kč (3,9 % našeho exportu)14 

Objem importů z Velké Británie: 67 000 mil. Kč (2,0 % našeho exportu)15 

 

Závěry: 

- Podíl importu na řeckém zboží a surovinách je velmi nízký, např. z Německa importujeme ve finančním 

vyjádření 158 x více. 

- Zajímavé je, že mezi roky 2013 a 2014 narostl o 120% import léčiv. 

- Dlouhodobě klíčovým dovozovým zbožím jsou potraviny. 

- Tuzemské importní firmy nejsou dnes ohroženy bezprostředně finančně, ale vzhledem k nedostatku 

hotovosti v řecké ekonomice začínají řečtí dodavatelé zpomalovat dodávky, navíc začíná být 

komplikovaný převod peněz, zejména menší a střední řečtí dodavatelé nechtějí inkasovat skrze banky, 

neboť mají obavu, že o prostředky přijdou. 

- Tuzemští importéři dokáží řecké produkty poměrně rychle nahradit, např. italskými nebo španělskými. 

- Případný přechod k „nové řecké měně“ by nemusel znamenat zásadní snížení tuzemského exportu, 

naopak z ohledem na nákupní ceny by to pro naše importéry bylo zřejmě velmi výhodné, problém by 

ale mohl nastat v přechodové fázi a dále by záleželo, do jaké míry současní dodavatelé ustojí celkovou 

krizi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 ČSÚ, MPO, 2015. 
11 ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2015. 
12 ČSÚ, 2015. 
13 ČSÚ, 2015. 
14 ČSÚ, 2015. 
15 ČSÚ, 2015. 



Dopady řecké krize na podnikatele 

Dopady na firmy v turistickém ruchu 

 

Celkový počet tuzemských turistů směřujících do Řecka: 348 tis. 16 

Celkový počet tuzemských turistů směřujících do zahraničí: 4 193 tis. 17 

Podíl Řecka jako destinace pro tuzemské turisty: 8,3% 

Výdaje z cestovního ruchu, vyplývající z návštěvy tuzemských turistů Řecka: 2 626 mil. Kč18 

 

Celkový počet řeckých turistů přijíždějících do ČR: 37 tis.19 

Celkový počet zahraničních turistů přijíždějících do ČR: 10 056 tis.20 

Podíl řeckých turistů ze všech zahraničních turistů v ČR: 0,37% 

Příjmy z cestovního ruchu, vyplývající z přijíždějících řeckých turistů: 1 491 mil. Kč21 

 

Celkové saldo z turistického ruchu ČR/Řecko, příjmy minus výdaje: - 1 135 mil. Kč 

 

Závěry: 

- Řecko je klíčovou destinací pro naše turisty a tedy i pro firmy podnikající v cestovním ruchu a přibližuje 

se již desetiprocentní hranici ze všech zahraničních destinací. 

- Naopak řečtí turisté mají na cestovním ruchu v ČR minimální podíl, který dlouhodobě nepřesahuje 0,5 

procenta všech turistů. 

- Zajímavá ale pro naše podnikatele v tuzemských turistických lokalitách je poměrně slušná kupní síla 

řeckých turistů, z tohoto pohledu je důležité počet řeckých turistů udržovat. 

- Současná krize zatím nemá na naše turisty zásadnější negativní vliv. I když Řecko deklaruje, že výběry 

z bankomatů nejsou pro držitele zahraničních platebních karet ohroženy, bankomaty peníze obvykle 

nevydávají, turisté ale nemají problém vycestovat s hotovostí. 

- Počet našich turistů v Řecku by mohl v budoucnu brzdit nedostatek léků a služeb spojených se zdravím 

a bezpečností. 

- Případný přechod k „nové řecké měně“ by naopak mohl znamenat snížení cen v Řecku a tím i velký 

zájem o dovolenou na řeckých ostrovech, tedy i zajímavý nárůst obchodních případů pro cestovní 

kanceláře. 

 

 

                                                           
16 Businessinfo.cz, 2015. 
17 ČSÚ, 2015. 
18 ČNB-Zprávy o vývoji platební bilance, 2015. 
19 Businessinfo.cz, 2015. 
20 MMR, Stenmark, 2015. 
21 ČNB-Zprávy o vývoji platební bilance, 2015. 


