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Anotace 

Diplomová práce s názvem Možnosti odbytu jemného SiC v České republice přichází 

s určením nových potenciálů odbytu jemného SiC. Práce byla zaměřena nejen na 

významně postavený strojírenský průmysl, která má v České republice obrovskou historii, 

ale i na méně významný průmysl automobilový. Práce je rozdělena na dva bloky, v nichž 

v prvním bloku jsou uvedeny cíle práce, vymezeny jednotlivé makroekonomické veličiny: 

hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a měnový kurz a je popsána i metoda 

regresní analýzy ke zkoumání závislostí makroekonomických agregátních veličin na 

výrobě automobilů v České republice. Druhý blok se zabývá makroekonomickou analýzou 

trhu. Po zjištění potenciálů firmy je vytvořen dotazník k oslovení možných potencionálních 

zájemců. Realizace dotazníku bude součástí diplomové práce a výsledky budou předány 

společnosti Minervit s.r.o. 

Klíčová slova: SiC, hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, měnový kurz, 

regresní analýza, dotazník, Minervit s.r.o. 

Summary 

The diploma thesis titled Possible outlets of fine SiC in the Czech Republic comes to 

identifying new potential sales of fine SiC. The work was aimed not only the important 

role the engineering industry, which has a huge history of the Czech Republic, but also the 

less significant the automotive industry. The work is divided into two blocks, in which the 

first block sets out the objectives of work, define the different macroeconomic variables: 

gross domestic product, inflation, unemployment, exchange rate and described the method 

of regression analysis to investigate the dependence of macroeconomic aggregates to sell 

cars in the Czech Republic. The second block deals with macroeconomic analysis of the 

market. After finding the potential of the company is a questionnaire to address the 

possible potential candidates. Implementation of the questionnaire will be part of the thesis 

and the results will be transmitted to Minervit s.r.o. 

 

Key words: SiC, gross domestic product, inflation, unemployment, exchange 

rate, regression analysis, questionnaire, Minervit s.r.o.  . 
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Seznam zkratek 

°C    Stupeň Celsia 

C    Uhlík 

cca.    Přibližně   

ČR    Česká republika 

ČNB    Česká národní banka 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

EU    Evropská unie 

EUR    Euro 

eV    ElektronVolt 

FeMn    Feromangan 

FeP    Ferofosfor 

FeSi    Ferokřemík 

IPP    Index průmyslové produkce 

Kč    Korun českých 

PSČ    Poštovní směrovací číslo 

s.r.o.    Společnost s ručením omezeným  

Cizojazyčné zkratky 

CPI Index spotřebitelských cen (z anglického customer price 

index) 

HDP    Hrubý domácí produkt (z anglického gross domestic product) 

HNP    Hrubý národní produkt (z anglického gross national produkt)  

NDP    Čistý domácí produkt (z anglického net domestic product) 

NNP    Čistý národní produkt (z anglického net national product) 

NNP    Čistý národní produkt (z anglického net national product) 

TPCA    Toyota Peugeot Citroën Auto 

USA Spojené státy americké (z anglického United States of 

America)  



 

Zkratky charakterizující SiC 

CVD Chemická depozice z plynné fáze (z anglického chemical 

vapor deposition) 

eV    ElektronVolt 

GPa    Gigapascal 

MPa    Megapascal 

RBSC Reakce lepeného karbidu křemíku (z anglického reaction 

bonded Silicon Carbide) 

SiC    Karbid křemíku 

W/m.K   Tepelná vodivost 

Ωm    Ohmmetr 
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1. Úvod, cíl práce 

Diplomová práce, kterou právě držíte v rukou, reaguje na nutnost hledání nových 

podnikatelských potenciálů v celosvětovém tržním prostředí. Po vypuknutí světové 

finanční krize v roce 2008 vedoucí až ke dluhové krizi Eurozóny v roce 2009 vedly kroky 

ať už globálních firem a společností či firem malých formátů o pár zaměstnancích jinými 

směry než doposud. V dobách, kdy se daly kroky konkurence, makroekonomické prostředí 

aj. předvídat s relativně vysokou pravděpodobností i delší čas dopředu, nemusely 

společnosti hledat i sebemenší úspory.  

Po již zmíněných letech 2008 respektive 2009, kdy se prognózy společností, států a 

vládních institucí mění prakticky denně, stály společnosti na rozcestí, pokud chtěly v drtivé 

konkurenci hrát významnou roli. Jedna z cest vedla snižováním nákladů, a to ať už 

zkrácením nebo i zcela zastavením velkých a malých investičních projektů nebo nákladů 

provozních, do kterých především patří náklady za materiál a osobní náklady, tedy 

nezbytně nutné pro kvalitní chod podniku. Současné období a výhledy do budoucna 

naznačují, že tohle je krok k celkové neudržitelnosti systému, který známe dodnes.  

Druhá cesta, ta složitější s velmi nejistým výhledem, vedla a vede k nalezení 

nových tržních potenciálů pro odbyt stávajících nebo i nových výrobků a služeb. 

Diplomová práce je orientována na strojírenský a automobilový průmysl, ve kterém 

je vize najít nový potenciál ve využití karbidu křemíku (SiC). Práce se opírá především o 

makroekonomickou situaci České republiky a na Německo jakožto hlavního odběratele 

výrobků navazujících na strojírenský a automobilový průmysl. 

 Cílem diplomové práce tedy je: 

 Zhodnotit makroekonomickou situaci ČR a Německa především na poli 

strojírenského a automobilového průmyslu; 

 Najít nové tržní mezery pro využití SiC; 

 Pokud budou nalezeny mezery, tak poté prognózovat vývoj do budoucna. 

Předkládaná diplomová práce je dělena do dvou hlavních bloků. 

V prvním bloku, který se zabývá teoretickou rovinou práce je charakterizována 

vybraná společnost MINERVIT, s.r.o. a je také uvedena charakteristika SiC a dodavatelů 

SiC v Evropě. 
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Druhý blok práce se zabývá makroekonomickou analýzou strojírenského a 

automobilového průmyslu především v České republice a Německu, související prognózou 

tržního prostředí a zhodnocením celé práce. Po zjištění eventuálních možností odbytu, 

bude vytvořena databáze potencionálních zákazníků. Vytvořen bude také dotazník a 

pomocí marketingového výzkumu budou osloveni potencionální zákazníci. Výsledek bude 

v rámci možností prezentován v diplomové části a poté předán společnosti Minervit s.r.o. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Den založení společnosti Minervit, s.r.o. (dále jen Minervit) se datuje k roku 2006, kdy 

vznikla jako nástupnická organizace zastoupení velkých a renomovaných firem ze západní 

Evropy nejen v ČR, ale prakticky po celém světě. Více jak 15leté zkušenosti 

z mezinárodních obchodů napříč všemi kontinenty jsou důkazem silné a schopné 

společnosti. 

Cílem Minervitu je flexibilní dodávka vybraných průmyslových surovin do zemí 

střední a východní Evropy. Průmyslové suroviny jsou určeny především pro ocelárny, 

slévárny, chemický a potravinářský průmysl, žáruvzdornou výrobu a keramiku. 

Surovinové zdroje Minervit, s.r.o. získává po celém světě buď přímou formou, nebo 

prostřednictvím svých obchodních partnerů přesně tak, aby mohl pružně a efektivně 

reagovat na výkyvy a změny u odběratelů, cenový a legislativní vývoj u těžebních a 

zpracovatelských firem a mohl svým zákazníkům vždy nabídnout materiály v potřebné 

kvalitě, kvantitě a požadovaných termínech. Kromě dodávky nerostných surovin se 

Minervit, s.r.o. zabývá také technologiemi pro ocelářství a dodávkami třídících zařízení 

uvedených níže na obrázku č. 1. [interní zdroj] 

Pramen: [interní zdroj] 

Obrázek 1: Třídící zařízení firmy Derrick 
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2.1 Předmět podnikání společnosti Minervit 

Následující podkapitola charakterizuje hlavní podnikatelskou činnost společnosti 

Minervit. Společnost zajišťuje svým dodavatelům materiály pro žáruvzdorný průmysl, 

keramiku a metalurgii
1
. 

V případě materiálů pro žáruvzdorný průmysl a keramiku se jedná o následující 

materiály: 

 Magnesit je velmi důležitou surovinou k výrobě žáruvzdorných materiálů. Jedná se 

především o vyzdívky metalurgických a cementářských pecí a izolací. Používá se 

taky k výrobě hořečnaté keramiky a cementů; 

 Bauxit se používá převážně k výrobě hliníku a hlinitých směsí; 

 Mullit je nedílnou součástí pří výrobě porcelánu, cihel a šamotových cihel; 

 Zirkonsilikát se používá jako surovina do keramických pecí; 

 kysličníky a hydroxidy hliníku, syntetický mullit a zirkon-mullit pro výrobu 

žáruvzdorných výrobků, granulát na bázi kysličníku hlinitého pro výroby lisované 

technické keramiky; 

 chemické přísady používané při výrobě žáruvzdorných výrobků. 

Jak již bylo uvedeno, Minervit se zabývá také dodávkou materiálů v oblasti 

metalurgie. Jedná se o následující minerály: 

 Karbid křemíku, jeho využití je především ve strojírenském a automobilovém 

průmyslu; 

 Pyrit je hlavní sirnou rudou železa, dnes se používá k výrobě železa, dříve byl 

využíván také pří výrobě kyseliny sírové; 

 Formovací písky-chromitové, zirkonové, olivín. Jejich hlavní význam je 

v oblastech tepelně silně namáhaných jader a forem; 

 Feroslitiny se používají jako materiál k produkci oceli; 

 Nauhličovadla jsou suroviny potřebné k výrobě oceli; 

 Feroslitinové brikety pro kupolové pece (FeSi, SiC, FeMn, FeP). [interní zdroj] 

                                                
1 Jednotlivý procentní poměr prodeje uvedených surovin je předmětem obchodního tajemství. 
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2.2 Základní údaje o společnosti 

 V následující podkapitole jsou uvedené vybrané základní obchodní údaje o 

společnosti Minervit. 

 

 

Schéma č. 1: Základní údaje o společnosti Minervit 

 

Obrázek 2: Logo společnosti Minervit, s.r.o. 

Pramen: [interní zdroj] 

  

Obchodní jméno:       MINERVIT, s. r. o. 

 

Sídlo společnosti:       Havířov - Suchá Dělnická 
883/46 

      

Den vzniku:          5.9.2006 

Právní forma:          Společnost s ručením 
omezeným 

Základní kapitál:       1 000 000 Kč 
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3. Charakteristika SiC, dodavatelů SiC 

Karbid křemíku (dále jen SiC) je sloučenina křemíku a uhlíku, svou tvrdostí se chová 

téměř jako nejtvrdší známý minerál diamant. V tabulce č. 1 je uveden SiC na Mohsově 

stupnici tvrdosti. V přírodě se vzácně vyskytuje jako minerál s názvem Moissanit. SiC má 

také obchodní název Carborundum. SiC je také nejlehčí a nejtvrdší keramický materiál 

s vynikající tepelnou vodivostí, odolný vůči kyselinám a louhům s nízkou tepelnou 

roztažností. 

Tabulka č. 1: SiC na Mohsově stupnici tvrdosti 

Tvrdost Látka Vzorec 

1 Mastek Mg3Si4O10(OH)2 

2 Sůl kamenná NaCl 

3 Kalcit CaCO3 

4 Fluorit CaF2 

5 Apatit Ca3(PO4)2 

6 Živec KalSi3O8 

7 Křemen SiO2 

8 Topaz Al2SiO4.R 

9 Korund Al2O2 

9-10 Karbid křemíku SiC 

10 Diamant C 

Pramen: [5 + vlastní zpracování] 

SiC má také mnoho polymerních modifikací, které tvoří propojení tetraedrů.  

Nejjednodušší forma SiC je v kubické formě označovaná jako β-SiC. Více než 

200 různých modifikací má hexagonální mřížku a značí se jako 2H-SiC, 4H-SiC a 6H-SiC, 

které jsou uvedeny v obrázku č. 3. Polytypy 15R-SiC, 6H-SiC, 3C-SiC, 4H-SiC jsou 

polytypy vyvinuty pro elektronický průmysl. Symboly 3C,4H,6H a 15 podrobněji obrázek 

č. 4. Pokud je tedy značení 3C tak prvek má tři vrstvy a C označuje kubickou mřížku (H-

hexagonální mřížka, R- trigonální s romboedrickou). [10+11] 
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Další označování prvků β-SiC je jiné označení pro 3C-SiC. α-SiC je označení pro 

jinou než krystalickou strukturu. 2H-SiC, 6H-SiC a 4H-SiC jsou polytypy s H-hexagonální 

krystalovou strukturou. Obrázek č. 3 udává znázornění uspořádání atomů v základní buňce 

SiC. Na okrajích buňky (modrá barva) jsou atomy křemíku, které po propojení dávají 

čtyřstěn, uvnitř kterého je uhlík. SiC je složen z mnoha odlišných krystalových struktur, 

které se nazývají polytypy. [10+11] 

Tabulka č. 2: Parametry 6-ti polymorfních modifikací SiC 

Krystalová 

modifikace 
a (nm) c (nm) 

3C-SiC 0,4357 - 

2H-SiC 0,3076 0,5048 

4H-SiC 0,3081 1,0079 

6H-SiC 0,3081 1,5117 

15R-SiC 0,3081 3,7796 

21R-SiC 0,3081 5,289 

Pramen:[10+11+ vlastní zpracování]

 

Obrázek 3: Krystalová struktura αSiC (2H), βSiC (3C) a vybraných polymorfních modifikací 

Pramen:[10+11] 
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Obrázek 4: Náhled polytypů SiC 

Pramen:[10] 

Díky tomuto skládání se stejné polytypy téže látky liší pouze strukturou a často se 

nacházejí v různých krystalových soustavách. Odlišným způsobem uspořádání atomů 

křemíku a uhlíku charakterizuje každý polytyp SiC tak, že má jedinečné vlastnosti, 

především elektrické a optické, což využívají hlavně specialisté na elektroniku. [10+11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Struktura 3C-SiC 

Pramen: [10] 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  9 

 

3.1 Příprava SiC 

SiC vzniká tak, že prvky křemík a uhlík popř. jejich různé podobné sloučeniny 

chemických prvků se dostanou do vzájemné interakce v podmínkách vysokých teplot a 

redukční atmosféry. Nejjednodušší výrobní způsob výroby SiC je zahřátím směsi 

křemičitého písku a koksu na teplotu v rozmezí 1600 °C – 2500 °C, jedná se i o nejčastější 

způsob výroby (tzv. Achesonův proces). [10+11] 

Sumární rovnice uvádí nejjednodušší tvorbu SiC: 

        

      

                        

Rovnice č. 1: Sumární rovnice pro nejjednodušší výrobu SiC 

Pramen: [10] 

Skutečná tvorba SiC z oxidu křemičitého probíhá poněkud složitějším systémem, než 

jak je uvedeno v rovnici (č. XY). Prvním krokem reakce se uvažuje redukce oxidu 

křemičitého uhlíkem nebo oxidem uhelnatým na oxid křemný. Oxid křemný je 

v uvedených reakcích v plynném stavu. 

              

                        

Rovnice č. 2: Skutečná výroba SiC 

Pramen: [10] 

Čistý SiC lze připravit metodou CVD (Chemical Vapor Deposition). Značnou 

nevýhodou této metody je její poměrně vysoká ekonomická náročnost a nízká výtěžnost, 

výhodou je vysoká čistota, jemnost a homogennost. Čistý SiC může být připravován také 

tepelným rozkladem polymerů, polymethylsilánu, při nízké teplotě a pod inertní 

atmosférou. [10] 

Hrubý SiC se připravuje spékáním v pevné fázi nebo za přítomnosti fáze kapalné při 

velmi vysokých teplotách dosahujících 1850 °C – 2500 °C reakčním slinováním RBSC 

(Reaction Bonded Silicion Carbide), horkým lisováním, srážením z plynné fáze resp. 

pěstováním monokrystalů pro speciální polovodičové součástky a aplikace. Způsoby 

ohřevu bývají různé. Mohou být buď formou nepřímého odporu ohřevu lisovací formy, 
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nebo přímým odporovým ohřevem formy za použití grafických forem. V posledních letech 

se však pomalu odpouští od složitější varianty indukčního ohřevu a nejvíce využívaná je 

varianta nepřímého odporového ohřevu. Maximální teploty dosahují 2200 °C – 2500 °C, 

tlaky až cca 40 MPa a výhřev je zajištěn buď kovovým (molybdenit, wolfram) nebo 

grafickým elementem. [10] 

3.2 Vlastnosti SiC 

SiC vyniká mechanickými vlastnostmi, jako jsou pevnost, vysoká oxidační odolnost, 

kterou zajišťuje tenká vrstva SiO2 na povrchu SiC. Díky této tenké vrstvě oxiduje SiC na 

vzduchu až při působení teploty okolo 1000 °C. SiC je odolný vůči korozním vlivům při 

vysokých teplotách. 

Keramika SiC může být použita jako vysokofrekvenční materiál právě díky vysoké 

teplotní vodivosti. SiC je také polovodič s velmi širokým zakázaným pásmem (3,2 eV), 

který je třikrát vyšší než u křemíku, čehož se využívá ve vysoce výkonných 

polovodičových součástkách v elektronice. SiC má také dobrou chemickou stálost a 

podobnou hustotu (3,12 g/cm
-3

) jako nitrid křemičitý (3,192 g/cm
-3

). 

Hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností SiC uvedených v tabulce č XY se 

mohou značně lišit od způsobu přípravy, typů použitých surovin apod. proto jsou údaje 

uvedené v tabulce pouze přibližné. [10] 

Tabulka č. 3: Mechanické a fyzikální vlastnosti SiC (polykrystal) 

Mechanické Fyzikální 

Youngův modul pružnosti, E 400 GPa Tepelná roztažnost při 20 °C 4,5x10-
6
 K

-1 

Pevnost v tahu 500 MPa 
Tepelná roztažnost při 

1100°C 
5,4x10-6 K

-1 

Pevnost v ohybu při 20 °C - 

1000 °C 
300-550 

MPa 
Hustota 3,21x10

3
kg/m

3 

Tvrdost - Vickers (Hv při 20 

°C) 
21-27 GPa Tepelná vodivost při 20 °C 33-85 W/m.K 

Lomová houževnost KIC 
2,5 - 4,0 
Mpa.m

1/2 

Tepelná vodivost při 1000 °C 175 W/m.K 

Disociační teplota 2300 °C 

Poissonovo číslo, ν 0,16 

Měrný elektrický odpor při 

20 °C 
0,1 Ωm 

Maximální použitá teplota 2 100 °C 

Pramen:[10 + vlastní zpracování] 
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3.3 Dodavatelé SiC 

V následující podkapitole s názvem dodavatelé SiC jsou charakterizovány tři 

dodavatelé, kteří mají významný podíl na světovém trhu. 

Nejdůležitější charakterizovanou společností je Washington Mills, se kterou má 

společnost Minervit sjednané podmínky na možné dodávce SiC. 

Společnost Washington Mills byla založena v roce 1868, kdy začínala jako 

Washington Mills Emery Manufacturing Company. Její logo je uvedeno na obrázku č. 6. 

Washington Mills byl první výrobce brusných zařízení ve Spojených státech. V dnešní 

době je Washington Mills jedním z největších světových výrobců brusiva a tavených 

minerálních výrobků, které nabízejí výjimečně široký sortiment standardního brusného 

zrna a speciálních elektro-tavených materiálů. Cílem Washington Mills, je poskytovat 

zákazníkům nejvyšší kvalitu výrobků a služeb za nejlepší cenu. Vyrábí a distribuuje široký 

sortiment výrobků v mnoha různých zrn a velikostí prášku: oxid hlinitý, oxid křemičitý, 

karbid boru, tavený křemen, karbid křemíku atd. Washington Mills vyrábí a distribuuje 

širokou řadu tavených minerálních výrobků určených ke splnění potřeb konkrétního 

odvětví nebo aplikace. Výrobky se dodávají v různých velikostech a mohou být vyrobeny 

na zakázku. 

 

Obrázek 6: Logo společnosti Washington Mills 

Pramen:[66] 

Společnost Carborundum Universal Limited (dále jen Cumi) je společnost, která 

má více jak 100 letou historii. Založena byla roku 1900 a je jedním z předních indických 

konglomerátů zaměstnávající více jak 30 000 lidí. Cumi má 28 podniků a přibližně třetina 

je obchodovatelných na burze. Obrat skupiny přesáhl v roce 2003 1 miliardu dolarů v roce 

2012 už více jak 3 miliardy dolarů. Díky skupině podniků má společnost vedoucí postavení 

nejen na indickém trhu v řadě odlišných segmentů jako jsou např. materiály pro broušení, 

brusné součástky, abraziva, karbid křemíku, keramický průmysl, autosoučástky, 

zemědělské produkty, hnojiva bioprodukty aj. Skupina má širokou geografickou rozlohu 

čítající v Indii na 13 států a působí na 5 kontinentech. [62] 
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Společnost IMEXCO byla založena v roce 1989 a od roku 2006 je součástí koncernu 

HENGE. Firma odebírá své suroviny od vybraných a certifikovaných tavíren a zastupuje 

jejich odbytové zájmy v Evropě i v zámoří. Díky dlouholetým zkušenostem a 

kompetencím se firma vypracovala na předního dodavatele surovin pro oblast brusných 

materiálů, brusiv a žáruvzdorných výrobků. Mezi stěžejní oblasti v podnikání v 

těžkém průmyslu patří tyto komponenty: elektrokorund, karbid křemíku, tavený mulit, 

průmyslové kamenivo aj. 

  Přítomnost koncernu HENGE na trzích nejen celé Evropy poskytuje příležitost využít 

synergických účinků a dále rozšiřovat postavení společnosti IMEXCO na trhu.  

IMEXCO, jako součást koncernu HENGE, poskytuje nejen kvalitní produkty, ale také 

kvalitní logistické služby. Společně se svými partnery je IMEXCO zárukou spedice v 

požadovaném termínu. IMEXCO má tři logistická centra - Hof, Offenbach Queich a 

Antverpy / v Belgii.  

Ve skladu v Offenbachu mohou být produkty připravovány k odběru dle specifických 

přání zákazníků.  

Kvalita produktů je certifikovanými dodavatelskými závody nepřetržitě kontrolována z 

hlediska dodržování předepsaných norem. [63] 
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4. Makroekonomická analýza souvisejícího průmyslu v ČR 

a přilehlých zemích2 

V kapitole jsou nejprve uvedeny vybrané makroekonomické veličiny, pomocí kterých 

se měří a predikuje výkonnost ekonomik jednotlivých zemí a tzv. indexu průmyslové 

produkce, který popisuje výkonnost průmyslového sektoru v zemi. Vybranými 

makroekonomickými veličinami pro tuto práci jsou: hrubý domácí produkt, inflace, 

nezaměstnanost a měnový kurz
3
. 

Dále kapitola obsahuje vymezení statistické metody, podle kterých bude měřena 

závislost vybraných makroekonomických veličin v souvisejícím průmyslu. Následně 

porovnává a určuje závislosti vybraných makroekonomických agregátních veličin v ČR a v 

Německu v souvisejícím průmyslu jako je např. automobilový průmysl a strojírenský.  

Makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň 

národního produktu, zaměstnanosti, inflace, zahraničního obchodu země apod. 

Makroekonomie se zabývá agregátní nabídkou a agregátní poptávkou. [6] 

Mikroekonomie zkoumá především chování jednotlivých tržních subjektů, jako jsou 

jednotlivci, firmy a stát. Mikroekonomie se zabývá nabídkou a poptávkou v individuálních 

a konkrétních podobách. [1] 

  

                                                
2 Po konzultaci s vedoucí práce byla kapitola vzhledem k rozsahu upravena a vybrána země Německo, 

jako hlavní obchodní partner ČR. 
3 Měnový kurz byl spočítán jen pro ČR, protože Německo nemá jinou měnu než Euro. 
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4.1 Vymezení základních pojmů 

Podkapitola uvádí základní makroekonomické pojmy, se kterými je v diplomové práci 

pracováno. 

4.1.1 Hrubý domácí produkt 

„Ještě nikdo neviděl, nedotkl se, necítil ani nejedl jednotku národního produktu 

– je to však abstrakce, na níž je budována makroekonomická analýza.‟ 

William J. Baumol 

 

Před samotnou definicí je třeba rozlišit stavové a tokové veličiny. Stavové veličiny 

měří ekonomickou veličinu, jako je např. množství peněz v oběhu, počet pracovních sil 

v ekonomice v daném časovém úseku. Tokové veličiny jsou veličiny, které jsou měřené za 

časové období. Vyjadřují tedy změnu některé veličiny např. investic a důchodu za jednotku 

čas, nejčastěji rok. 

Hrubý domácí produkt se řadí mezi tokové makroekonomické agregáty. Měří objem 

produkce výrobků a služeb za určitou časovou jednotku. 

Nejpoužívanějšími makroekonomickými agregáty jsou: 

 Hrubý domácí produkt (HDP); 

 Hrubý národní produkt (HNP); 

 Čistý domácí produkt (NDP); 

 Čistý národní produkt (NNP). (Jurečka nová makroekonomie) 

Nejčastěji jsou uváděny údaje o hrubém domácím produktu (dále jen HDP). Definice 

HDP: „HDP je součtem peněžních hodnot finálních (konečných) výrobků a služeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými (umístěnými) v dané 

zemi (bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní)‟. [2] 

Nominální HDP je vypočítáván v běžných cenách tzn. v cenách, které převládají na 

trhu v období, za kterou je HDP vypočítáván. Způsob výpočtu zkresluje a znemožňuje 

jejich seriozní mezičasový vývoj HDP, protože při růstu cen roste i HDP i přesto, kdy se 

množství vyprodukovaných výrobků a služeb nemění. Tento nominální agregát má 

význam, např. v úvaze o množství peněžních prostředků potřebných pro plynulý koloběh 

v národním hospodářství. [2] 
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Reálný HDP je vypočítáván ve stálých cenách tzn. v cenách, které jsou očištěny od 

změn, jako jsou např. rozdílný počet dnů v roce a jiný počet svátků. Ukazatelé vypočítané 

ve stálých cenách se považují za reálné produkty a jejích velikostí se může usuzovat o 

skutečném reálném ekonomickém růstu nebo poklesu. [2] 

4.1.2 Inflace 

„Inflace je prostě civilizační chorobou, asi tak jako obezita. Avšak zvládání této 

nemoci závisí na společnosti samotné, a proto lze mluvit o míře inflace jako o míře 

sebekontroly společnosti‟ 

M. Helísek, J. Havel 

Inflace je ve většině případů definována jako trvalý růst cenové hladiny, která snižuje 

kupní sílu peněz. Kupní síla reaguje nepřímo úměrně na vývoj cenové hladiny. Inflací se 

tedy nerozumí růst cen jednotlivých výrobků a služeb, ale růst obecné cenové hladiny 

v dané ekonomice za dané období. Tedy jde o vzestup průměrné cenové hladiny 

v národním hospodářství, kdy se zvyšováním obecné cenové hladiny mohou ceny 

jednotlivých výrobků a služeb klesat. 

Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen (dále jen CPI). Vzorec pro 

výpočet CPI, je uveden v rovnici (č. 3) [8] 

 

     
      

      
 

Rovnice č. 3: Měření inflace pomocí CPI 

Pramen: [2] 

kde: 

Q0  spotřební koš v základním období; 

P0  ceny statků (ve spotřebním koši) v roce, v základním období; 

P1  ceny statků (ve spotřebním koši) v roce, ve kterém se inflace měří. 

 

V ČR spotřební koš zahrnuje přibližně 700 výrobků a služeb. Váhy jednotlivých 

výrobků a služeb ve spotřebním koši jsou stanoveny na základě struktury výdajů 

domácností podle výsledku statistiky rodinných účtů. [1+2+7+25] 
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Míra inflace je procentní změnou cenového indexu běžného a základního období. 

Vypočítává se jako rozdíl cenového indexu běžného a základního období, dělený CPI 

základního období. Výpočet míry inflace je uveden na vzorci č. (4) [1+2+7] 

   
            

    
 

Rovnice č. 4: Výpočet míry inflace 

Pramen: [7] 

kde: 

π  míra inflace   

CPIt index spotřebitelských cen ve sledovaném období 

CPIt-1 index spotřebitelských cen v minulém období 

4.1.3 Nezaměstnanost 

„Práce je pouto, které nás váže k realitě‟ 

Sigmund Freund 

Než bude definována samotná nezaměstnanost, musí být vymezeny určité kategorie 

obyvatelstva. 

Obyvatelstvo v produktivním věku. Produktivní věk je věk, od ukončení povinné 

školní docházky po odchod do penze. 

Zaměstnaní jsou lidé, kteří pracují buď na plný, nebo částečný úvazek. 

Nezaměstnaní nemají stálé zaměstnání, ale aktivně se podílejí na změně této situace.  

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří společně zaměstnaní a nezaměstnaní lidé. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou zejména studenti připravující se na budoucí 

povolání, lidé v domácnosti, lidé, kteří ztratili zájem hledat si volné pracovní místo, lidí, 

kteří si zvolili alternativní způsob života a zdravotně postižení. [2]  

„Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo 

ochotna najít si placené zaměstnání.‟ [2] 

 Míra nezaměstnanosti se vypočte jako podíl počtu nezaměstnaných k ekonomicky 

aktivním lidem, udává se v procentním vyjádření. Míra nezaměstnanosti uvádí následující 

vzorec č. 5. 
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Rovnice č. 5: Míra nezaměstnanosti 

Pramen: [1+7] 

kde: 

u  míra nezaměstnanosti 

N  počet nezaměstnaných 

EA ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Z  zaměstnaní lidé 

4.1.4 Měnový kurz 

Jako měnový kurz se označuje směnný poměr dvou měn. Měnový kurz se dá sledovat, 

jako i výše uvedené veličiny v nominálním vyjádření tzn. v běžných cenách, tak i 

v reálném vyjádření tzn. ve stálých cenách. V praxi se uvádí pouze nominální kurzy. 

Reálné kurzy sledují analytici, bankéři a odborníci na odvětví hospodářské politiky. 

 „Nominální měnový kurz představuje cenu jedné měny vyjádřené v jednotkách měny 

druhé.‟ [2] Přímé kótování je vyjádřením číselné domácí měny a jednotkové měny – 

zahraniční měny. 

 „Reálný měnový kurz je poměr, v jakém se směňují statky jedné země se statky druhé 

země.‟ [2] Tento poměr udává kupní sílu domácí produkce k zahraničním statkům. Udává 

míru konkurenceschopnosti země v mezinárodním obchodním prostředí. Vyjadřuje počet 

jednotek domácích statků, které jsou třeba na získání jedné jednotky statku zahraničního. 

Reálný kurz je vyjádřen následující rovnicí. [2] 

     
  

 
 

Rovnice č. 6: Výpočet reálného měnového kurzu 

Pramen: [2] 

kde: 

R  reálný měnový kurz 

E  nominální měnový kurz 
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P
*  

zahraniční cenová hladina 

P  domácí cenová hladina 

Růst reálného kurzu znamená reálné zhodnocení domácí měny. Tedy zahraniční zboží 

je v poměru k domácímu zboží dražší. V praxi se to projeví růstem poptávky po 

tuzemských statcích, což způsobí růst tuzemské spotřeby a růst vývozu a současně 

poklesne poptávka po statcích zahraničních a snížením dovozu. Tato situace je nazývána 

jako zvyšování konkurenceschopnosti domácí ekonomiky a jejích statků. [2] 

4.1.5 Index průmyslové produkce 

Index průmyslové produkce (dále jen IPP) není základním makroekonomickým 

ukazatelem uváděným v odborných literaturách. IPP měří vlastní výstup průmyslových 

odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel 

konjunkturální statistiky průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za 

vlastní výrobky a služby přeceněné do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční 

bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2005. Při agregaci na vyšší 

úroveň se využívají váhy odvozené ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce 

(agregace na úroveň sekcí, hlavních průmyslových seskupení a na průmysl celkem). 

Růst (pokles) průmyslové výroby charakterizuje IPP, vycházející z výpočtu měsíčního 

bazického IPP od kterého jsou odvozeny měsíční a kumulativní meziroční IPP. [27] 

4.1.6 Regresní analýza 

Regresní analýza je označení pro statistickou metodu, pomocí které se odhaduje 

hodnota jisté náhodné veličiny (závisle proměnné) na základě znalosti jiných veličin 

(nezávisle proměnných). 

Cíle regresní analýzy jsou: 

 stanovení formy (trendu, tvaru a průběhu) této závislosti pomocí vhodné 

funkce x 

 vystihnout pomocí regresní funkce průběh závislosti mezi závisle proměnnou 

X a nezávisle proměnnou Y na základě znalosti dvojic empirických hodnot 

[xi,yi] 

kde: 

i = 1,2,…, n 
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Rovnice č. 7: Odhad parametrů přímky metodou nejmenších čtverců 

Pramen: [3+4] 

 

      

   
 

     
   

    

      
 

  
   

 
         

 

    
        

 
 

Rovnice č. 8: Odhad parametrů přímky metodou nejmenších čtverců 

Pramen: [3+4] 

      
              

      
               

          

 

Rovnice č. 9: Koeficient korelace 

Pramen: [3+4] 

Koeficient korelace nabývá hodnot v intervalu       . 

Je-li: 

    = 1, existuje mezi proměnnými funkční přímá lineární závislost, 

    = -1, existuje mezi proměnnými funkční nepřímá lineární závislost, 

    = 0, proměnné jsou lineárně nezávislé. 

Čím více se korelační koeficient blíží 1, resp. -1, tím je závislost dvou veličin silnější, 

čím více e korelační koeficient blíží 0, tím je závislost volnější. Korelační koeficient blížící 

se nule nemusí nutně znamenat slabou závislost, zkoumané proměnné mohou být silně 

závislé, ale jejich závislost nemusí být lineárního charakteru. [3+4] 
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4.2 Analýza automobilového a strojírenského průmyslu v ČR a Německu 

Automobilový průmysl patří mezi klíčová odvětví hospodářství v celém vyspělém 

světě. Automobilový průmysl je specifický v tom, že je velmi procyklický. Je vysoce 

pravděpodobné, že při růstu ekonomiky poroste i automobilový sektor a naopak. Přičemž 

jednotlivá období vývoje ekonomiky a s tím spojené období automobilového průmyslu na 

sebe váží mnohem větší míru dalších sektorů. Automobilový průmysl totiž nejsou jen 

výrobní společnosti a závody. V návaznosti k němu patří prodej vozidel a jejich údržba, ať 

už se jedná o autorizované nebo neautorizované servisy. Na automobilový průmysl jsou 

navázány služby, jako je např. doprava nových vozů, zásobování servisů vybavením a 

spotřebním materiálem vč. náhradních dílů, prodej ojetých vozidel apod. Tento fakt platí 

nejen v celé EU, ale i ve světě.   

V budoucnu se dá očekávat globální růst prodejů automobilů, který však nebude na 

všech kontinentech konzistentní. Největší růstové šance má před sebou Asie v čele s 

hladovým čínským trhem, naopak v Evropě se očekává spíše stagnace. 

Hlavním budoucím trendem, který ovlivní automobilový průmysl, je velká ekologizace 

provozu. Již dnes platí v Evropě pravidla zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů 

u automobilů. Dále se připravují přísné normy požadující snižování hlukové zátěže. 

Budoucím trendem je i rozšiřování elektromobilů (nejvíce – 20 tisíc – jich zatím jezdí 

v USA). Automobily zatím trpí porodními bolestmi, jako jsou např.: vysoké pořizovací 

ceny, nízká dojezdová vzdálenost, nízká rychlost či delší doba dobíjení a řídká síť 

dobíjecích stanic. Jejich většímu používání má dopomoci i státní intervence z řad zemí EU. 

V EU se již připravuje směrnice, která stanoví počet dobíjecích stanic pro elektromobily v 

členských státech. Navíc má řada států své vlastní národní plány podporující rozšiřování 

elektromobilů. Z alternativních paliv se však zatím většímu zájmu zákazníků těší tzv. 

hybridní motory (to jsou motory v kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru) a 

zejména vozy na zemní plyn. [64] 

Strojírenský průmysl představuje jedno z největších průmyslových odvětví v EU, 

pokud jde o počet podniků (cca 169 000), zaměstnanců (cca. 3,3 milionů lidí), objemu 

výroby a tvorbu přidané hodnoty. 

S podílem 36 % na světovém trhu je Evropa největším výrobcem a vývozcem strojních 

zařízení na světě. Konkurenceschopnost tohoto odvětví závisí mimo jiné na vynikajících, 
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inovativních výrobcích, kvalifikaci zaměstnanců a také schopnosti vyhovět přáním 

zákazníků. [64] 

4.2.1 Automobilový průmysl v ČR 

Mezi páteř ekonomiky se v ČR, ale i jinde ve světě řadí automobilový průmysl. ČR je 

specifická v tom, že se význam automobilového průmyslu v čase zvyšuje. 

V automobilovém sektoru ještě v roce 2001 pracovalo 8,6 % všech zaměstnanců 

zpracovatelského průmyslu, rok 2012 prolomil hranici 12 %. V ukazateli podílu výroby v 

automobilovém průmyslu na HDP patří ČR s 4,3 % na samý vrchol EU, kde průměr činí 

přibližně 1,3 %. Dominantní výkon tuzemského automobilového průmyslu dokládá i 

skutečnost, že v roce 2002 bylo v ČR vyrobeno 454 tisíc osobních automobilů a v roce 

2012 již 1,1 miliónů aut, tedy skoro trojnásobný nárůst během deseti let. Z tuzemských 

výrobců stále dominuje Škoda s mírně nadpolovičním podílem na trhu, následovaná 

automobilkou Hyundai v Nošovicích a na třetím místě kolínská automobilka  TPCA. 

Významné firmy automobilového průmyslu a dopravního strojírenství v ČR dokládá 

tabulka č. 4. [61] 

Tabulka č. 4: Významné firmy automobilového průmyslu a dopravního strojírenství v ČR 

Významné firmy automobilového průmyslu a dopravního strojírenství v ČR 

Osobní automobily Škoda Auto mladá Boleslav, TPCA Kolín, Hyundai Nošovice 

Nákladní automobily Tatra Kopřivnice, Daewoo Avia Praha 

Autobusy Iveco-Karosa Vysoké Mýto- SOR Libchavy, TEDOM Třebíč 

Trolejbusy, 

tramvaje, metro 
Škoda Plzeň 

Lokomotivy a 

vagóny 
Škoda Plzeň, Louny 

Traktory Zetor Brno 

Motocykly Jawa Týnec nad Sázavou 

Letadla Aero Vodochody, Let Kunovice, Moravan Otrokovice 

Lodě České loděnice Děčín 

[12+13 + vlastní zpracování] 

Z hlediska značek je nejprodávanější rovněž Škoda s 48 tisíci prodanými automobily 

v roce 2012, za kterou se řadí vozy s logem Hyundai 16 tisíc prodaných automobilů a 

Volkswagen s bezmála 15 tisíci prodanými automobily. Ze srovnání oblíbenosti za 
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posledních deset let je vidět ztráta pozice vozidel Škoda (z 52,5% podílu v roce 2001 na 

30,9% podíl v roce 2012), značka si však i nadále udržela první místo.  

Mezi automobilové značky, které u českých zákazníků ztrácejí, se řadí automobily, viz 

graf č. 7. Údaje jsou za rok 2012 oproti roku 2011. 

Graf 1: Meziroční pokles prodeje automobilů v ČR 

 

 [12+13 + vlastní zpracování] 

Naopak statistiky potvrzují vzestup zájmu o značky Dacia, Seat Hyundai, Opel a 

Mazda, které ilustruje graf č. XY. Údaje jsou za rok 2012 oproti roku 2011. 

Graf č. 2: Meziroční nárůst prodeje automobilů v ČR 

 

 [12+13 + vlastní zpracování] 

Téměř čtvrtina v Česku nově zaregistrovaných aut (nikoliv dovezených) patří do malé 

střední třídy. Jejím typickým reprezentantem je typ Škoda Fabia, jedná se vůbec o 
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nejrozšířenější model automobilu. V ČR (v roce 2012 bylo v ČR zaregistrováno bezmála 

400 tisíc vozů této značky s průměrným stářím přibližně osm let). Složení vozového parku 

osobních automobilů v ČR uvádí tabulka č. 5 a graf č9. 

Tabulka č. 5: Složení vozového parku osobních automobilů v ČR 

Značka 
Počet automobilů 

[ks] 

Počet automobilů 

[%] 

Škoda 1 655 696 34,58 

Ostatní značky 629 575 13,15 

Ford 376 728 7,87 

Volkswagen 353 287 7,38 

Renault 320 102 6,69 

Peugeot 284 754 5,95 

Opel 220 998 4,62 

Fiat 185 851 3,88 

Citroën 180 997 3,78 

Hyundai 120 947 2,53 

Toyota 87 152 1,82 

Audi 83 201 1,74 

Seat 77 488 1,62 

BMW 76 665 1,60 

Mercedes-Benz 70 604 1,47 

Kia 63 802 1,33 

Pramen: [61 + vlastní zpracování] 

Graf č. 3: Složení vozového parku osobních automobilů v ČR 

 

Pramen: [61 + vlastní zpracování] 
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Graf č. 10 ilustruje silnou pozici značky Škoda, kterou následují ostatní značky 

automobilů s 13,15 % a značka Ford s 7,87% podílem na trhu. 

 Věková struktura vozového parku v ČR, která zahrnuje automobily osobní, užitková a 

autobusy (stav k 31. 12. 2013) jsou uvedeny v grafu č. 10.  

Graf 4: Věková struktura vozového parku v ČR (osobní automobily, užitková vozidla, autobusy) 

 

Pramen:[61 + vlastní zpracování] 

Z grafu č. 10vyplývá, že vozový park v ČR má největší skupinu v automobilech stáří 

15 a více let a to 33,75 %, následuje skupina automobilů věku 10 – 15 let s 27,11 % 

zastoupením a vozidla ve věku 3 – 10 let jsou na pomyslném třetím místě s 21,53 %. 

Vozový park v ČR je z hlediska stáří v souladu s ekonomickou situací v zemi za 

posledních cca 10 let. 

 Ze tří českých výrobců automobilů má nejdelší tradici i nejlepší hospodářské výsledky 

Škoda Auto, a.s., která patří do koncernu Volkswagen od roku 2010 je koncern 100% 

vlastníkem automobilky Škoda Auto, a.s. Druhou největší automobilkou je nošovická 

Hyundai, který vykazuje zřetelnou růstovou tendenci. Nejslabší hospodářské výsledky má 

společný podnik japonské Toyoty a francouzského PSA – TPCA. [61] 

4.2.2 Strojírenský průmysl v ČR 

Již v dobách Rakouska-Uherska tvořily české země průmyslovou základnu tohoto 

soustátí a před jeho rozpadem bylo v českých zemích soustředěno přibližně 70 % 

33,75% 

27,11% 

21,53% 

11,25% 

6,36% 

Vozidla ve věku nad 15 let Vozidla ve věku 10 - 15 let 

Vozidla ve věku 5 - 10 let Vozidla ve věku 2 - 5 let 

Vozidla mladší než 2 roky 
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průmyslové výroby celé rakousko-uherské monarchie. Po vzniku samostatné ČSR se zde 

průmysl rozvinul natolik, že se tehdejší Československo mohlo řadit mezi průmyslově 

nejrozvinutější státy světa. V době mezi světovými válkami patřilo Československo mezi 

deset nejvýznamnějších strojírenských zemí světa. Prudký rozvoj po druhé světové válce 

byl ovlivněn jak mezinárodní, tak vnitrostátní situací. Strojírenství se stalo nosným 

odvětvím ke zprůmyslnění méně rozvinutých oblastí. 

Jeho nejdůležitější součástí v ČR je automobilový průmysl, který se také výrazně 

podílí na exportu národního hospodářství. [13] 

Dnes je tento sektor zastoupen ve všech částech republiky a vyznačuje se 

nejrovnoměrnějším rozmístěním. Kromě velkých strojírenských závodů existuje značný 

počet drobných závodů, drobných provozoven a malých živnostníků. IPP ČR je uveden 

v tabulce č. 6a grafu č. 11. 

Tabulka č. 6 Index průmyslové produkce v ČR v letech 2002 – 2012 

Rok 
Meziroční 

změna [%] 

2002 2,2 

2003 3,3 

2004 12,0 

2005 5,6 

2006 9,9 

2007 12,3 

2008 -2,1 

2009 -14,7 

2010 9,5 

2011 7,5 

2012 -0,6 

Pramen:[9 + vlastní zpracování] 

IPP odráží výstup českého průmyslového sektoru. Ve sledovaném indexu platí, že čím 

je hodnota vyšší, tím jsou lepší výsledky českého průmyslu. Zápornou stránkou příliš 

vysokého indexu může být tzv. „přehřátí ekonomiky‟, které může zvýšit růst inflace, odliv 

kapitálu z finančního trhu apod. Tato skutečnost se stala v roce 2007, kdy hodnota indexu 

byla na 12,3 %. Vlivem ekonomické krize, která na český průmyslový sektor dolehla 

v plné síle v roce 2009, klesl IPP až na hodnotu -14,7 %. 
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Graf č. 5: Index průmyslové produkce v ČR v letech 2002 – 2012 

 

Pramen:[9 + vlastní zpracování] 

ČR od výroby prvních automobilů patřila vždy k předním výrobcům dopravních 

prostředků. Se svou tradicí v oblasti výroby automobilů a svou vhodnou polohou, je 

atraktivní zemí z hlediska investičních akcí.  

Mezi významné strojírenské obory v ČR patří i výroba kolejových vozidel a jejich 

opravy a modernizace. Viz výše uváděná tabulka č. 6 

V ČR se vyrábějí všechny druhy kolejových vozidel, tramvaje, trolejbusy a soupravy 

metra. Letecká výroba patří ke špičkovým oborům strojírenské výroby. Významné 

postavení zaujímá výroba cvičných a lehkých letounů, regionálních letadel, větroňů, 

cvičných a sportovních letadel a leteckých komponentů. Významným odbytištěm českého 

leteckého průmyslu, je USA, jsou to především letecké komponenty. Hlavní dovozní 

položkou jsou pak velká dopravní letadla, vrtulníky apod. 

Důležitá je také výroba zařízení pro průmysl a stavebnictví, výroba a opravy parních a 

vodních turbín, kompresorů a čerpadel.  

Mezi významné producenty turbín i v mezinárodním měřítku patří Škoda Plzeň. ČR je 

také producentem obráběcích a tvářecích strojů, mezi jejich nejvýznamnější výrobce patří 

například firmy: Kovosvit a Mas Bomar, k výrobcům elektrického ručního nářadí se řadí 

Narex. [12+13] 
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4.2.3 Automobilový průmysl v Německu 

V Německu automobilový průmysl v současnosti vytváří 2,4 % pracovních míst v 

zemi a 13 % pracovních míst ve výrobě. Je to nejdůležitější odvětví průmyslu, které 

zaměstnává na 700 tisíc lidí a vytváří roční obrat přibližně 320 mld. Euro (z toho 60 % je 

export). Celková produkce vyrobených aut v Německu uvádí tabulka č. 7 a graf č. 12. 

Tabulka č. 7: Celková výroba automobilů v Německu v letech 2002 – 2012 

Rok 

Celkový 

počet 

vyrobených 

aut [ks] 

Změna [%] 

2002 5 123 238 -3,4 

2003 5 145 403 0,4 

2004 5 192 101 0,9 

2005 5 350 187 3,0 

2006 5 398 508 0,9 

2007 5 709 139 5,8 

2008 5 532 030 -3,1 

2009 4 964 523 -10,3 

2010 5 552 409 11,8 

2011 5 871 918 5,8 

2012 5 388 459 -3,7 

 [67 + vlastní zpracování] 

Graf zachycuje z počátku tisíciletí pokles výroby v roce 2002 a to hodnotou -3,4 % 

přes solidní růst v roce 2005 a 2007 hodnotami 3,0 % resp. 5,7 %. Dopady hospodářské 

recese v Evropě se promítly do razantního poklesu výroby automobilů v Německu nejvíce 

v roce 2009. Pokles se dostal až na hodnotu -10,3 %. Rok 2010 byl ve znamení velkého 

oživení a výsledkem byl 11,8% růst. Následující dva roky jsou spíše ve znamení útlumu 

výroby. 
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Graf č. 6: Celková výroba automobilů v Německu v letech 2002 – 2012 

 

 [67 + vlastní zpracování] 

Každé sedmé pracovní místo v Německu souvisí buď přímo, nebo nepřímo s 

automobilovým průmyslem. 25 % všech daní vybraných v zemi souvisí buď přímo či 

nepřímo s automobilovým průmyslem. Roční zahraniční obrat cca. 141 mld. Euro je dělá 

automobilový průmysl největším vývozním oborem. Podíl investic do automobilového 

průmyslu na celkových průmyslových investicích v Německu tvoří 25 %. 

V první polovině roku 2008 byl automobilový průmysl mimořádně úspěšný. Pak se 

však naplno projevily dopady globální ekonomické krize a negativně ovlivnily výsledky za 

celý rok 2008. Celkový obrat tak poklesl o 0,9 %, (u osobních aut o 1,3 %, v samotném 

Německu dokonce o 3,1 %. Výrazněji se krize projevila v roce následujícím. Obrat 

zaznamenal úbytek o pětinu produkce, výroba užitkových a nákladních aut poklesla v 

Německu o polovinu a celosvětově dokonce o 52,2 %. V současné době se německé 

hospodářství až překvapivě rychle zotavuje, což se začalo projevovat již v roce 2010. 

Byl to právě automobilový průmysl, který v roce 2010 profitoval nejvíce z oživení 

německých exportérů. Vývoz motorových vozidel vzrostl o čtvrtinu, na druhou stranu 

však, že automobilky Volkswagen, Daimler, BMW a další byly nejvíce zasaženy globální 

recesí. [60] 
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4.2.4 Strojírenský průmysl v Německu 

Strojírenský průmysl je druhým nejdůležitějším odvětvím v Německu. Tvoří jej přes 6 

000 podniků s průměrně 900 tis. zaměstnanci. Německé strojírenství ovládají především 

malé a střední podniky, 88% podíl tvoří firmy s účastí méně než 250 zaměstnanců. 

Německé strojírenství je silně orientováno na export. Vlivem světové krize v roce 2009 

zaznamenal historicky největší propad od konce 2. světové války, kdy bylo celé Německou 

postiženo následky války. Především díky znatelnému poklesu exportu, se produkce snížila 

o cca 20 %. Situace se začala zlepšovat v roce 2010, kdy se odvětví s přírůstkem 8,8 % 

opět začalo oživovat. Tabulka č. 8 a graf č. 13 udává index IPP v Německu. 

Tabulka č. 8: Index průmyslové produkce v Německu v letech 2002 – 2012 

Rok 
Meziroční 

změna [%] 

2002 -1,1 

2003 0,3 

2004 3,2 

2005 3,9 

2006 6,2 

2007 6,5 

2008 0,3 

2009 -17,2 

2010 11,7 

2011 8,6 

2012 -0,5 

Pramen:[9 + vlastní zpracování] 

Hospodářská recese ve světě měla logicky vliv na IPP v Německu. Největší dopad 

měla v roce 2009, kdy IPP pokles až na -17,2 %. V roce 12010 přišlo oživení v podobě 

11,7% růstu IPP, mírný pokles následoval v roce 2011 na 8,6 %. Rok 2012 je opět 

v záporné hodnotě -0,5 % především vlivem finanční krize v eurozóně. 
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Graf č. 7: Index průmyslové produkce v Německu v letech 2002 – 2012 

 

 

 

 

 

Pramen:[ 9 + vlastní zpracování] 

Rok 2011 byl pro německé strojírenství průlomový. Obrat vzrostl o 14 % stejně jako 

její celkový export. Vzrostl především objem dodávek třem nevýznamnějším partnerů, 

kteří jsou Francie, USA a Činy. Díky rostoucí poptávce došlo k téměř úplnému využití 

potencionálního vytížení kapacit. Tento pozitivní vývoj se odrazil především v 

zaměstnanosti. Během roku našlo v tomto sektoru práci více než 20 000 lidí. Nyní 

poskytuje práci 947 tis. lidí. 

Na základě konjunktury v roce 2011 se nejprve počítalo, že tento trend bude 

pokračovat i v roce 2012, a proto se původní odhady vývoje pohybovaly kolem nárůstu 4 

%. Nicméně začátkem tohoto roku došlo ke znatelnému poklesu zakázek. Z tohoto důvodu 

je nutno počítat spíše se stagnací sektoru. [60] 

4.3 Makroekonomické údaje ČR v letech 2002 – 2012 

Tato podkapitola je věnována makroekonomickým údajům ČR. ČR jako silně exportní 

ekonomika je závislá především na síle ekonomik okolních zemí resp. celé Evropské unie. 

Německo bylo vybráno především proto, že ČR je velmi závislá na kondici německé 

ekonomiky. Vybrány byly makroekonomické údaje za období let 2002 – 2012. Toto 

období bylo vybráno záměrně, protože vystihuje hospodářský růst uvedených zemí na 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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začátku tisíciletí, období světové hospodářské recese po roce 2007 resp. 2008 i následný 

vývoj ekonomik po nejsilnější fázi recese.  

4.3.1 HDP ČR 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny údaje o HDP v letech 2002 – 2012. Údaje jsou poté 

zpracovány i v grafické podobě v grafu č. 14. 

Tabulka č. 9: Vývoj HDP ČR v letech 2002 – 2012 

Rok 

HDP [běžné 

ceny, mil. 

Kč] 

Růst HDP 

[stálé ceny %] 

2002 2 567 530 2,1 

2003 2 688 107 3,8 

2004 2 929 172 4,7 

2005 3 116 056 6,8 

2006 3 352 599 7,0 

2007 3 662 573 5,7 

2008 3 848 411 3,1 

2009* 3 758 979 -4,5 

2010 3 790 880 2,5 

2011 3 823 401 1,8 

2012 3 843 928 -1,0 

    * nejsilnější část hospodářské recese 

Pramen:[29 + vlastní zpracování] 
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Graf č. 8: Vývoj růstu HDP ČR 

 

Pramen:[29 + vlastní zpracování] 

HDP v ČR v roce 2002. Tuzemská ekonomika byla v roce 2002 vystavena řadě 

nepříznivých exogenních šoků. Nepříznivými šoky jsou mimo jiné zpomalení světové 

ekonomiky, do jisté míry také ničivé povodně, které zasáhly ČR, apreciace kurzu koruny 

vůči euru a zpomalení růstu investic. V roce 2002 pokračoval hospodářský růst země a 

česká ekonomika i v tomto roce rostla rychleji než ekonomiky většiny jejich hlavních 

obchodních partnerů, ale v pomalejším tempu než v předchozích dvou letech. Růst HDP 

dosáhl meziroční změny 2,1 %. Hlavním tahounem hospodářského růstu byla soukromá 

spotřeba domácností, ta představovala nejsilnější a nejdynamičtější faktor růstu HDP. 

Příspěvek externího sektoru byl opět negativní vlivem malé zahraniční poptávky, silného 

kurzu koruny a zvýšené poptávky po dovozech způsobené srpnovými záplavami. Tento 

negativní vliv byl však slabší než v roce 2001 [14+42] 

HDP v ČR v roce 2003. V průběhu roku 2003 růst HDP zrychloval, HDP vzrostl 

celkově o 3,8 %. Mezi hlavní faktory zrychlení byla silná spotřebitelská poptávka, kterou 

od druhého čtvrtletí doprovázelo i oživení poptávky po investicích. Postupné sbližování 

vývoje spotřebitelské a investiční poptávky posiluje dlouhodobou udržitelnost 

hospodářského růstu a proto tyto faktory se mohou označit za jedny z nejdůležitějších 
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pozitivních momentů celkového makroekonomického vývoje české ekonomiky v roce 

2003.  

Silná spotřebitelská poptávka, se promítla do rychlého růstu maloobchodních tržeb. Ta 

byla podporována především nízkou inflací a rychlým růstem reálných mezd. Růst 

maloobchodních tržeb v roce 2003 dosáhl rekordních 5 %. Průmyslová výroba pokračovala 

v průběhu celého roku v rychlém růstu bez výraznějších výkyvů – růst průmyslové výroby 

celkově v roce 2003 dosáhl 5,8 %. [43] 

HDP v ČR v roce 2004. Rok 2004 byl v ČR ve znamení solidního růstu ekonomiky, 

HDP se meziročně zvýšil o 4,7 %. Meziročně došlo ke zpomalení spotřebitelské poptávky, 

která byla hlavním tahounem loňského růstu ekonomiky. Spotřeba domácností v důsledku 

zpomalení růstu reálných disponibilních příjmů domácností vzrostla jen o 2,6 %. Hlavním 

tahounem pří růstu HDP byly letos investice. Růst HDP zůstával při svém neúplném, avšak 

postupně rostoucím využití domácích kapacit pod úrovní svého maximálního potenciálu, a 

proto nevznikaly proinflační poptávkové tlaky. Průmyslová výroba si udržela přívětivé 

tempo růstu v průběhu celého roku. Růst o 9,9 % byl nejlepším meziročním výsledkem od 

roku 2001. Tahouny byly především tři zpracovatelská odvětví: výroba kovů, 

elektrotechnický průmysl a výroba automobilů. Růst ekonomiky byl stejně jako 

v předchozích třech letech vyšší než v sousedním Německu. [15+44] 

HDP v ČR v roce 2005. Rok 2005 patří ve vývoji ekonomiky ČR nesporně k těm 

úspěšným. Výkon české ekonomiky měřený růstem HDP v roce 2005 opět zrychlil. Po 

růstu 4,7 % v roce 2004 dosáhl růst HDP 6,8 %. Pro českou ekonomiku to znamená, že 

tento růst představuje i nejvyšší meziroční hodnotu od roku 1996. O velmi dobré kondici 

české ekonomiky svědčí to, že při 6% růstu došlo k meziročnímu poklesu inflace a 

zlepšení vnější rovnováhy. O zrychlenou dynamiku se postarala zejména velmi dobrá 

výkonnost zahraničního obchodu i při pokračujícím zhodnocování měnového kurzu i také 

nárůst investičních aktivit. Zahraniční obchod vděčí za dobrý výkon především zesílením 

proexportních efektů přímých zahraničních investic, které do české ekonomiky 

v posledním desetiletí připlynuly. Tato fakta jsou základním předpokladem žádoucího 

tempa i do budoucna. V roce 2005 průmyslová výroba sice nezopakovala rekordní růst 

z loňského roku, nicméně dynamika kolem 5,7 % zůstává solidním výsledkem k rámci EU. 

Na mírném zpomalení průmyslové výroby se projevila především slabá hospodářská 

aktivita v eurozóně a globální oslabení poptávky po hutních materiálech. 
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Nejdynamičtějším průmyslovým odvětvím s růstem blížícím se těsně 20 % byl 

automobilový průmysl. [16+45] 

HDP v ČR v roce 2006. Rok 2006 byl dalším rokem rychlé hospodářské dynamiky při 

dobré makroekonomické stabilitě země. Pokračující dobrý hospodářský růst podstatně 

převyšuje růstový výkon vyspělých evropských ekonomik, což znamená, že reálná 

konvergence k těmto zemím pokročila. Pozitivním výsledkem ekonomiky byl stejně jako v 

roce 2005 relativně vysoký růst HDP, který atakoval 7% hranici. Nicméně ve srovnání s 

rokem 2005 došlo k určité změně v jeho struktuře. V roli hlavního tahouna ekonomického 

růstu byl zahraniční obchod vystřídán silnější spotřebou domácností a celkovou domácí 

poptávkou Hlavním zdrojem růstu HDP byla investiční poptávka s meziročním nárůstem o 

7,3 % oproti roku 2005. Růst spotřeby domácností spolu se solidním růstem investic 

vyvolaly obdobně rychlý nárůstu exportu. Makroekonomický vývoj byl doprovázen 

stabilitou a dobrými výsledky finančního trhu. [17+46] 

HDP v ČR v roce 2007. Rok 2007 byl v české ekonomice rokem, který potvrdil 

silnou hospodářskou aktivitu, která přispěla k dalšímu přiblížení se v procesu konvergence 

k vyspělým západoevropským zemím. Česká ekonomika rostla stejně jako v minulých pěti 

letech výrazně rychleji než ekonomika EU jako celku. Růst české ekonomiky s sebou na 

jednu stranu nese inflační riziko, kde sílí znaky na růst poptávky, která by mohla tlačit růst 

cen nahoru. Razantní byl pokles nezaměstnanosti o 1,7 %, avšak nedostatek 

kvalifikovaných sil v řadě oborů ohrožoval další hospodářský růst a tlačí na růst mezd. 

Spotřeba domácností se meziročně zvýšila o 5,7 % a hlavní měrou přispěla k růstu české 

ekonomiky. Růst HDP dosáhl hodnoty meziročního růstu 5,7 %. Celoroční růst 

průmyslové výroby dosáhl 8,2 %. Růst objemu produkce ve výrobě byl tažen zejména 

dobrým výsledkem elektrotechnického průmyslu a všeobecného strojírenství a solidním 

růstem automobilového průmyslu. [18+47] 

HDP v ČR v roce 2008. Rok 2008 zůstane spojen jako rok největší finanční krize za 

poslední desetiletí a s počátkem hospodářského útlumu. Dopady krize na českou 

ekonomiku byly nejzřetelnější v posledním čtvrtletí roku. Druhá polovina roku znamenala 

další oslabování ekonomické aktivity v ČR s razantním poklesem ve druhém čtvrtletí. Růst 

HDP ČR v roce 2008 dosáhl hodnoty 3,1 % a číslo tak potvrzuje zpomalování ekonomiky, 

jejíž vrchol byl v roce 2006. I přes výrazné zpomalení v posledním čtvrtletí zaznamenala 

česká ekonomika ve srovnání se zeměmi eurozóny, které se také potýkaly s následky krize, 
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spíše vysoké a stabilní tempo růstu. Stagnující česká ekonomika byla ovlivňována 

především vnějšími vztahy. Ekonomika hlavních partnerů, které postihl pokles ekonomiky, 

některé země bojovaly dokonce s recesí, měly vliv na pokles poptávky i v ČR. [20+48] 

HDP v ČR v roce 2009. Rok 2009 byl znakem výrazného ekonomického poklesu 

země. Obrat k lepšímu byl doposud velmi křehký a slabý. Finanční a hospodářská krize 

naplno zasáhla reálnou ekonomiku. HDP klesl v roce 2009 na hodnotu -4,5 %, což se jedná 

o největší meziroční propad v krátké historii ČR. Svou silou dokázala krize překvapit 

širokou veřejnou především svou razancí a rychlostí. V regionálním měřítku ČR patřila 

k těm méně postiženým zemím, a to i přes skutečnost, že ekonomika země je silně 

proexportní s úzkou provázaností na trajektorii vývoje eurozóny, především pak na vývoji 

německé ekonomiky. Tento fakt značí, že si tuzemská ekonomika udržovala svou 

konkurenceschopnost. Domácí spotřeba během první poloviny roku představovala 

stabilizační faktor. Ve druhé polovině roku domácí spotřebu vystřídal zahraniční obchod. 

Klíčovým faktorem nepříznivého vývoje byl průmyslový sektor, a to i navzdory stimulům 

v podobě zahraničního šrotovného apod. [20+48] 

HDP v ČR v roce 2010. Domácí oživení, které započalo ve druhém pololetí roku 2009 

pokračovalo i v roce 2010. Celkový růst HDP ČR byl v roce 2010 2,5 %. Tahounem tohoto 

oživení byly především obnovování zásob a růst zahraniční poptávky. Tyto skutečnosti se 

projevily zejména ve zrychlování tempa růstu průmyslové produkce a exportu. Exportní 

sektor byl také hlavním kanálem, kdy na českou ekonomiku dolehla světová hospodářská a 

finanční recese. Rok 2010 potvrdil, že zahraniční obchod bude také stimulem k oživení 

tuzemské ekonomiky. Česká ekonomika v letech 2009 – 2010 měla podobnou trajektorii 

jako ekonomiky ostatních členských zemí EU. To souvisí, že za propadem HDP, tak i za 

jeho oživením stál především zahraniční obchod a vývoj jeho poptávky. Obnovení 

německé ekonomiky, jako hlavního obchodního partnera ČR sehrálo pozitivní roli i ve 

vývoji HDP tuzemské ekonomiky. [21+48] 

HDP v ČR v roce 2011. Mezi nejdůležitější faktory vývoje ekonomiky ČR v roce 

2011 byla eskalace evropské dluhové krize, zpomalování růstu zahraničních zemí a 

pokračování domácí fiskální konsolidace. Vlivem těchto faktorů docházelo ke 

zpomalování růstu domácí ekonomiky celkově o 0,7 % a k vymizení poptávkových 

inflačních tlaků. Během roku došlo ve vývoji eurozóny, na které je závislá prakticky 

veškerá ekonomika ČR k obratu. Zejména díky výrazné kondici německé ekonomiky, 
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která vloni zaznamenala nejlepší makroekonomické výsledky od znovusjednocení v roce 

1990, byl pro ČR vstup do roku úspěšný. V první polovině roku se zdálo, že dochází 

k posilování hospodářského růstu, tak v průběhu léta a podzimu tomu bylo zcela jinak. 

Situace by se dala označit jako kritická. Hlavní příčina byla nejistota kolem neudržitelného 

zadlužení jižního křídla eurozóny. Tato situace se logicky promítla i do české ekonomiky a 

ta nezůstala dopadům nepříznivé situace ušetřena. Hospodářský růst ČR dosažený v roce 

2010 během čtyř kvartálů roku zpomaloval, až se dostal do mělké recese. Růst HDP se 

ustálil na hodnotě 1,8 %. Podíl na tom měla slábnoucí zahraniční poptávka a fiskální 

konsolidace, ta snižovala vládní výdaje a brzdila růst spotřeby domácností. [22+50] 

HDP v ČR v roce 2012. Rok 2012 byl rokem recese v českém hospodářství. Recese 

sice nebyla tak silná jako v roce minulém, jednalo se však o nejdelší recesi v historii země. 

Ta trvala po celý rok. Recese úzce souvisela s pesimismem investičního a spotřebního 

chování domácností a firem nejen v ČR, ale po celé EU. Na recesi české ekonomiky se 

podepsala fiskální konsolidace v ČR a slábnoucí ekonomická aktivita ve světě, kde i 

nejvýznamnější obchodní partner ČR, kterým je eurozóna se dostal do recese. Vývoj české 

ekonomiky začal meziročně klesat až na celkovou hodnotu -1,0 % a zpomalil se také růst 

mezd.  

Reálný pokles disponibilních příjmů českých domácností v kombinaci s až extrémním 

pesimismem vedl k velkému propadu spotřeby o více než 3 %. Na poklesu investiční 

aktivity firem se podepsalo nejisté chování globálního prostředí související s dluhovou 

krizí v EU a také svůj podíl měla fiskální konsolidace a pád EU do recese. Firmy na území 

ČR čelily nestabilitě podnikatelského sektoru, na který měla vliv daňová zátěž v roce 2013 

resp. její nastavení, které nebylo známé ani v závěru roku 2012. [23+51] 

4.3.2 Inflace v ČR 

Počínaje rokem 1998 přešla ČNB k  cílování inflace. Významnými rysy cílování 

inflace je střednědobost této strategie. Dnes se hodnota inflačního cíle rovná 2 % viz 

obrázek č. XY. Bankovní rada ČNB při svém měnověpolitickém rozhodování posuzuje 

nejnovější prognózu vývoji na trhu. Aby inflace v ČR byla v souladu se stanoveným 

inflačním cílem, používá ČNB jako jeden z hlavních nástrojů tzv. repo sazbu (dále jen 2T 

repo sazba). Zvýšení 2T repo sazby obvykle vede ke snížení agregátní poptávky, která má 

za následek oslabení cenového růstu, snížení 2T repo sazby má účinek opačný. V dnešní 

době se 2T repo sazba pohybuje na hodnotě 0,05 % tzv. „technická nula.‟ Vzhledem k 
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„technické nule.‟ 2T repo sazby přistoupila ČNB v listopadu roku 2013 k devizovým 

intervencím, jakožto dalšímu nástroji cílování inflace. Tabulka č. XY a graf č. XY ilustruje 

vývoj inflace v ČR v letech 2002 – 2012. [25] 

 

Graf č. 9: Inflační cíle ČNB v letech 2000 – 2014 

 

Pramen:[23 + vlastní zpracování] 

Tabulka č. 10: Míra inflace v ČR v letech 2002 – 2012 

Rok 
Míra inflace 

[%] 

2002 1,8 

2003 0,1 

2004 2,8 

2005 1,5 

2006 2,5 

2007 2,8 

2008 6,3 

2009 1,0 

2010 1,5 

2011 1,9 

2012 3,3 
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Graf č. 10: Míra inflace v ČR v letech 2002 - 2012 

 

Pramen:[29 + vlastní zpracování] 
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v ekonomice přetrvávalo nízkoinflační prostředí. Inflace se snížila na nejnižší hodnotu od 

počátku transformace ekonomiky. Hodnota blízká 4 % na začátku prvního čtvrtletí 

postupně klesala až na hodnotu 1,8 %. Dezinflace byla výsledným souběhem více faktorů 

jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Na rozdíl od roku 2001 se vliv vnějších 

faktorů promítl i do regulovaných cen. Na nízké hodnoty inflace ve druhé polovině roku 

měl vliv i výrazný pokles cen potravin. [14+42] 

Inflace v ČR v roce 2003. Spotřebitelské ceny poprvé v historii ČR meziročně 

poklesly. V následujících měsících roku jejich meziroční změna oscilovala kolem nulové 
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Inflace v ČR v roce 2004. Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR se pohyboval 

mírně nad úrovní inflace zemí EU. Inflace za rok 2004 dosáhla 2,8 %. Ovlivňovaly ji 

především úpravy nepřímých daní (snížení základní sazby z 22 % na 19 % a s ním 

související přesun některých položek ze snížené do základní sazby, zvýšení spotřebních 

daní na alkohol, cigarety a benzín apod.) Tyto daňové úpravy vedly ke zvýšení cen 

dotčených položek a promítly se do růstu cen v ostatních položkách. Očekávání obyvatel 

z cenových dopadů vstupu ČR do EU také mělo podíl na růstu cen. Vliv vysokých cen 
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energetických surovin byl během roku tlumen zpevňujícím kurzem tuzemské měny 

k americkému dolaru. Poptávkové inflační tlaky zůstávaly utlumené vlivem přetrvávajícího 

konkurenčního prostředí. [16] 

Inflace v ČR v roce 2005. Inflace spotřebitelských cen se po většinu roku 2005 

pohybovala pod 2 % a této hladině se příliš nevzdálila ani po podzimním šokovém zvýšení 

cen ropy. Na konci roku dosáhl růst spotřebitelských cen 2,2 % a průměrná inflace činila 

1,9 %. Výrobní ceny zaznamenaly v průběhu roku rychlý pokles a v závěru roku se 

navzdory vysokým cenám paliv na světových trzích pohybovaly v deflačním pásmu. 

Globalizační efekty zesilující konkurenci na světových trzích působí v malé a vysoce 

otevřené české ekonomice s mimořádnou intenzitou. Důležitou roli na stlačování 

spotřebitelských a výrobních cen v české ekonomice mělo posilování české měny, která v 

průměru posílila vůči euru o 6,6 %, vůči USD o 6,8 %. [24+44] 

Inflace v ČR v roce 2006. I přes silnou domácí poptávku a vysokými cenami paliv a 

dalších komodit na světových trzích zůstala inflace pod kontrolou. Inflace se po většinu 

roku pohybovala pod inflačním cílem ČNB ve výši 3 %. Podzimní pokles cen ropy na 

světových trzích potvrdil vysokou citlivost české inflace, meziroční růst inflace v 

posledním čtvrtletí silně zpomalil a dosáhl konečné hodnoty 2,5 %. Významný vliv na 

stlačování cen v české ekonomice má pokračující posilování české koruny vůči euru, které 

nezastavila ani nejasná povolební situace na české politické scéně. Meziroční růst inflace 

byl v prvních třech čtvrtletích roku 2006 poměrně stabilní. V říjnu však zpomalil na 1,3 %, 

což odpovídá zhruba polovině zářijové hodnoty, zejména vlivem zpomalení meziročního 

růstu regulovaných cen. Ve zbývajících měsících roku se pak meziroční inflace jen velmi 

mírně zvyšovala. [16+45] 

Inflace v ČR v roce 2007. Celosvětový, i když dočasný nárůst cen potravin společně 

s vládními opatřeními pro stabilizaci veřejných rozpočtů a nejistota dopadů plynoucích 

z krize na americkém hypotéčním trhu vedly k růstu inflace. Inflace se v průběhu roku 

postupně zvyšovala až na konečnou hodnotu 2,8 %. Vývoj spotřebitelských cen v roce 

2007 zejména ovlivňovaly ceny potravin a regulované ceny. [17+46] 

Inflace v ČR v roce 2008. Na počátku roku se inflace výrazně zvýšila, navázala tak na 

svůj prudký růst započatý již v závěru roku 2007. Inflace poté po většinu roku klesala a 

meziroční změna byla 6,3 %. Vývoj růstu spotřebitelských cen byl v roce 2008 do značné 

míry ovlivňován administrativními vlivy. Mezi administrativní vlivy patří zvýšení snížené 
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sazby DPH z 5 % na 9 % a spotřebních daní na tabákové výrobky.  Inflaci ovlivnily i vyšší 

ceny potravin a pohonných hmot pod vlivem prudkého nárůstu světových cen 

zemědělských a energetických surovin. Ceny těchto komodit přispěly k prudkému snížení 

inflace v závěru roku. [18] 

Inflace v ČR v roce 2009. Prudký pokles ekonomické aktivity byl doprovázen i 

poklesem spotřebitelských cen. Meziroční míra inflace se ve druhém pololetí roku 

pohybovala blízko nuly, k poklesu přispělo také odeznění inflačních tlaků, které zapříčinily 

zvýšení inflace v roce 2008. Podstřelení inflačního cíle doprovází zcela logicky hlubokou 

recesi. K poklesu inflace došlo i přes výrazné uvolnění jak měnové, tak fiskální politiky. 

[22+49] 

Inflace v ČR v roce 2010. Inflace se především ve třetím čtvrtletí roku zvýšila téměř o 

jeden procentní bod. Za výrazným zvýšením inflace se podílely ceny základních potravin a 

v menším podílu také regulované ceny. Opačným směrem působí zpomalení růstu ceny 

pohonných hmot. Celková inflace za rok 2010 byla 2,5 %.[14+42] 

Inflace v ČR v roce 2011. Stálá spotřebitelská poptávka se promítla i do inflačního 

vývoje v zemi. Hodnota celkové inflace dosáhla hodnoty 1,9 %. Na vyšší hodnoty se 

dostala v závěru roku, kdy prodejci potravin začali zahrnovat do svých cen zvýšení nižší 

sazby DPH z 10 % na 14 % i přesto, že tato změna je platná až od 1. 1. 2012. Ceny 

v bytovém sektoru nepříznivě ovlivňovala deregulace nájemného a vyšší ceny energií 

včetně plynu. Zvýšení cen pohonných hmot se také odrazilo ve vyšší inflaci. Při očištění o 

tyto faktory byly inflační tlaky v ekonomice minimální. Rok 2011 byl nejúspěšnějším 

rokem v období plnění inflačního cíle ČNB. Inflace se v tomto období pohybovala 

většinou kolem inflačního cíle tj. 2 %. [20+49] 

Inflace v ČR v roce 2012. Růst inflace v první polovině roku byl způsoben především 

růstem světových cen komodit a dovozních cen. Inflace se v průběhu roku postupně 

snižovala z horní hranice tolerančního pásma v důsledku zvýšené sazby DPH. V této 

skutečnosti se odráželo především protiinflační působení domácí ekonomiky. Celková míra 

inflace v roce 2012 dosáhla hodnoty 3,3 %. [21+52] 
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4.3.3 Nezaměstnanost v ČR 

Tabulka č. XY uvádí míru nezaměstnanosti v ČR v letech 2002 – 2012. Graficky je 

také míra nezaměstnanosti v letech 2002 – 2012 uvedena v grafu č. XY. 

Tabulka č. 11: Míra nezaměstnanost v ČR v letech 2002 - 2012 

Rok 
Evidovaní uchazeči o 

zaměstnání [tis. osob] 

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

[%] 

2002 514 435 9,8 

2003 542 420 10,3 

2004 541 675 9,5 

2005 510 416 8,9 

2006 448 545 7,7 

2007 354 878 6,0 

2008 352 250 6,0 

2009 539 136 9,2 

2010 561 551 9,6 

2011 508 451 8,6 

2012 545 311 9,4 

Pramen:[29 + vlastní zpracování] 

Graf č. 11: Míra nezaměstnanost v ČR v letech 2002 – 2012 

 

Pramen:[29 + vlastní zpracování] 
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Nezaměstnanost v ČR 2002. Na trhu práce se prohluboval propad mezi poptávkou a 

nabídkou. Míra nezaměstnanosti se v průběhu roku 2002 zvýšila a dosáhla hodnoty 9,8 %. 

Růst nezaměstnanosti umocňoval pozici zaměstnavatelů ve mzdových otázkách, což se 

spolu s poklesem inflace projevilo ve snižování tempa meziročního růstu průměrných 

nominálních mezd. V souhrnu za rok 2002 vzrostla průměrná nominální mzda v celém 

národním hospodářství o 7,3 %. [14] 

Nezaměstnanost v ČR 2003. V roce 2003 dosáhla míra nezaměstnanosti 10,3 %. V 

průběhu roku 2003 se tak míra nezaměstnanosti zvýšila o půl procentního bodu oproti 

loňskému roku a o 1,5 procentního bodu převýšila průměrnou míru nezaměstnanosti 

v eurozóně (8,8 %). Nezaměstnanost setrvala na vysoké úrovni především v důsledku 

strukturálních faktorů, neboť nabídka pracovních sil neodpovídá kvalifikačním 

požadavkům nabídky volných pracovních míst. [15] 

Nezaměstnanost v ČR 2004. Nezaměstnanost a zejména ta dlouhodobá, je jednou z 

nejvíce problematických oblastí české ekonomiky. Na konci roku 2004 dosáhla míra 

nezaměstnanosti 9,5 %. Dlouhodobá stagnace nad úrovní 9 %, a to i při solidním růstu 

HDP blížícím se 5 %, dokazuje převážně strukturální charakter české nezaměstnanosti. 

Zlepšení situace na českém trhu práce tak může nastat až po přijetí takových opatření, 

která povedou k vyšší aktivitě nezaměstnaných při hledání práce. [23+43] 

Nezaměstnanost v ČR 2005. Trh práce sice v průběhu roku vykazoval mírné zlepšení, 

nicméně pokles míry nezaměstnanosti na 8,9 % (z 9,5% hodnoty v roce 2004) byl při 

silném hospodářském růstu nepříliš razantní. Hlavními problémy českého trhu práce 

zůstává strukturální charakter české nezaměstnanosti, kde se projevují vzdělanostní a 

kvalifikační rozestupy, regionální disparity i znepokojující růst dlouhodobé 

nezaměstnanosti. [24+44] 

Nezaměstnanost v ČR 2006. Nejvyšší počet nezaměstnaných byl zaznamenán v lednu 

a to 531 235 osob, ovšem oproti lednu 2005 se jejich počet snížil. Důvodem nárůstu míry 

nezaměstnanosti je především sezonní útlum ve stavebnictví a zemědělství. V lednu se také 

ve větší míře pravidelně hlásí do evidence úřadů práce ti lidé, kteří mají uzavřený pracovní 

poměr na dobu určitou, a to do 31. 12. předchozího roku. Meziroční pokles počtu uchazečů 

v evidenci ÚP se v dalších měsících roku 2006 stále prohluboval. Průměrná míra 

nezaměstnanosti tak v meziročním srovnání stále klesá a dostala se na hodnotu 7,7 %. 
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Důvodem příznivého vývoje je rostoucí ekonomika ČR, ale také aktivní politika 

zaměstnanosti. [16+45] 

Nezaměstnanost v ČR 2007. Rok 2007 v souladu s dalším růstem ekonomiky pomohl 

k růstu zaměstnanosti a klesala nezaměstnanost. Nerovnováha mezi vyšší nabídkou a nižší 

poptávkou na trhu práce se zmenšila. Pokles nezaměstnanosti byl v roce 2007 razantní, kdy 

míra nezaměstnanosti skončila na 6 % hranici. Pokles míry nezaměstnanosti byl výrazně 

strmější než v loňském roce, meziroční rozdíly se neustále zvětšovaly, k 31. 12. 2007 byla 

vykázána míra 6 %, což je o 1,7 % méně, než před rokem. Vývoj nezaměstnanosti byl 

stejně jako v předcházejících letech ovlivněn sezónními vlivy. [17+46] 

Nezaměstnanost v ČR 2008. Míra nezaměstnanosti stagnovala na 5,4 % a ve třetím 

čtvrtletí 2008 se do konce roku nezvýšila. Celkový růst nezaměstnanosti zmírnil napětí na 

trhu práce a snížil tlak na zvyšování mezd. Celková míra nezaměstnanosti byla 6,0%. 

[18+47] 

Nezaměstnanost v ČR 2009. Pokles ekonomiky měl zcela přirozeně vliv také na 

celkovou nezaměstnanost. Počet nezaměstnaných se v meziročním srovnání výrazně 

zvýšil, pokles zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst se nadále zrychloval. 

Rostoucí míra nezaměstnanosti ČR byla však nižší než v EU. Situace se v průběhu roku 

zhoršovala, každý měsíc se zvyšoval nárůst nově hlášených uchazečů na Úřadu práce. 

Počet nezaměstnaných přesáhl magickou hodnotu půl milionu a míra nezaměstnanosti 

stoupla 6,0 % v roce minulém na 9,2 % v letošním roce. [22+48+55] 

Nezaměstnanost v ČR 2010.  Trh práce reaguje na vývoj ekonomiky s určitým 

zpožděním, tak zaměstnanost ještě v roce 2010 klesala, její meziroční pokles se však 

v průběhu roku zmírňoval. Vliv krize byl viditelný ještě i v prvních měsících roku 2010. 

Mírné oživení a vliv sezonních prací ovlivňoval pozitivně trh práce v jarních měsících. 

Druhé pololetí roku bylo v duchu mírného nárůstu z důvodu nárůstu čerstvých absolventů 

škol, v podzimních měsících se už míra nezaměstnanosti držela na stabilní úrovni. Na trhu 

práce se objevily první náznaky oživení. [19+49+56] 

Nezaměstnanost v ČR 2011. Nezaměstnanost a její vliv byl v tomto roce příznivější 

než v roce 2010, kdy docházelo k postupné stabilizaci na trhu práce, částečně odeznívající 

recesi ve světě, která nepřizpůsobivě ovlivňovala nejen českou ekonomiku. Míra 

nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 8,6 %. [20+50+57] 
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Nezaměstnanost v ČR 2012. K 31. 12. bylo bez práce v ČR 545 311 lidí, což je 

hodnota 9,4 %. Vývoj nezaměstnanosti nebyl v roce 2012 tak příznivý jako v roce 

předešlém. V prvních dvou čtvrtletích roku meziroční pokles nezaměstnanosti pokračoval, 

postupně však docházelo k utlumení. Ve druhém pololetí začala nezaměstnanost narůstat 

vlivem pokračující hospodářské recese. Trh práce je stále poznamenán slabou výkonností 

ekonomiky a zaměstnavatelé nevytvářejí, resp. nemají prostor k vytváření nových 

pracovních míst. Na trhu práce převládá výrazná nabídka pracovní síly nad její poptávkou. 

[21+452+58] 

4.3.4 Měnový kurz ČR/EUR 

Tabulka č. 12 vývoj měnového kurzu v ČR v letech 2002 – 2012. Graficky též v grafu 

č. 18. 

Tabulka č. 12: Měnový kurz ČR/EUR ve sledovaném období 

Rok 
Minimální 

Kč/EUR 

Maximální 

Kč/EUR  

Průměr 

Kč/EUR* 

2002 28,97 32,37 30,81 

2003 31,18 32,88 31,84 

2004 30,48 33,33 31,92 

2005 28,87 30,55 29,78 

2006 27,42 29,04 28,34 

2007 26,25 28,77 27,76 

2008 22,97 26,93 24,49 

2009 25,08 29,47 26,45 

2010 24,40 26,37 25,29 

2011 24,01 26,02 24,59 

2012 24,43 25,96 25,14 
* průměr kurzu je uveden za celé období daného roku. 

Pramen:[54 + vlastní zpracování] 
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Graf č. 12: Vývoj průměrného měnového kurzu ČR v letech 2002 - 2012 

 

Pramen:[54 + vlastní zpracování] 

Měnový kurz v ČR v roce 2002. Zrychlování české koruny vůči euru bylo vyšší než 

v roce předchozím. V porovnání s předchozím průměrným kurzem koruny v loňském roce 

česká koruna posílila na průměrnou hodnotu 30,81 KČ/EUR. Tento silný vývoj domácí 

měny měl negativní vliv na české exportéry, avšak jen do určité míry. Trend posilování 

koruny se zastavil až ke konci roku. [14] 

Měnový kurz v ČR v roce 2003. Vývoj devizového kuru měl pozitivní vliv na inflaci 

resp. na její nižší hodnotě a vedl také k její větší stabilitě. Nominální kurz koruny vůči euru 

rost jen mírně a postupně oslaboval. Průměrná hodnota směnného kurzu vzhledem k euru v 

roce 2003 mírně oslabila na hodnotu 31,84 CZK/EUR. [15] 

Měnový kurz v ČR v roce 2004. První polovina roku 2004 vedla k oslabování koruny 

vůči euru, poté začala česká koruna ve druhé polovině roku opět posilovat. Celoroční 

průměrný kurz vůči euru činil 31,90 CZK/EUR, což je hodnota prakticky stejná jako v roce 

2003. Česká měna ve svém vývoji sledovala posilování eura vůči americkému dolaru.  

Pevnější kurz se neprojevil zpomalením růstu vývozů. Ty byly navíc pozitivně ovlivněny 

vstupem ČR do EU. [23+43] 

Měnový kurz v ČR v roce 2005. Nominální kurz koruny vůči euru v průběhu roku 

2005 posiloval, přestože tuzemské úrokové míry byly ve srovnání se sazbami v eurozóně 
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po většinu roku nižší. Pevnější kurz koruny k euru dokázal snížit většinu cen dovážených 

komodit a tím pozitivně přispíval k vývoji inflace. [24+44] 

Měnový kurz v ČR v roce 2006. Nominální kurz koruny k euru v průběhu roku 2006 

a zvlášť v závěrečných dvou měsících posiloval. Pevnější kurz koruny k euru zlevňoval 

ceny většiny dovážených komodit, a tím přispíval k nízké úrovni spotřebitelských cen. 

V důsledku slábnoucího kurzu amerického dolaru k euru posílil kurz koruny k dolaru ještě 

více než k euru a tlumil vliv vysokých cen energetických surovin na světových trzích. 

[16+45] 

Měnový kurz v ČR v roce 2007. Nominální kurz koruny vůči euru nejprve v prvním 

pololetí mírně oslabil, ale po zbytek roku a obzvláště z posledních dvou měsících roku 

posiloval. Vývoj kurzu byl ovlivňován mimo jiné výši úrokových sazeb, ale i turbulencemi 

na světových finančních trzích ve druhém pololetí roku. Průměrná hodnota kurzu koruny k 

euru byla 27,76 Kč za euro. [17+46] 

Měnový kurz v ČR v roce 2008. Nominální kurz až do července 2008 posiloval, tento 

trend byl započatý loni v červenci. Po tomto maximu začala koruna vůči euru rychle 

oslabovat až na průměr 24,49 KČ/EUR. Slabá koruna může usnadnit situaci českým 

exportérům, z druhého hlediska však zdražuje veškerý import do země, což se může 

negativně promítnout do vyšší inflace. [18+47] 

Měnový kurz v ČR v roce 2009. Vývoj kurzu byl zejména v prvních měsících roku 

velmi kolísavý, kdy jej ovlivňovaly vnější faktory. K oslabování kurzu přispívaly 

problémy některých jiných zemí v našem regionu a také neschopnost zahraničních médií, 

některých analytiků i účastníků finančního trhu docenit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 

Kurz koruny pokračoval ve zpevňování v důsledku odeznívající finanční krize a ohlášení 

vládních úsporných balíčků na rok 2010. Průměrná hodnota kurzu koruny k euru byla 

26,45 KČ/EUR. [22+48] 

Měnový kurz v ČR v roce 2010. Vývoj měnového kurzu ovlivňovaly především 

vnější faktory, vliv měla především řecká krize, následující problémy bankovního sektoru 

a fiskální krize Irska a obavy z možného rozšíření dluhové krize do dalších zemí 

v eurozóně. Volatilita se vrátila na úroveň před krizí a kurz koruny vůči euru se vrátil 

k mírně posilujícímu trendu. Průměrná hodnota kurzu koruny k euru byla 25,29 KČ/EUR. 

[19+49] 
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Měnový kurz v ČR v roce 2011. Kurz byl v první polovině roku stabilní a udržoval se 

v rozmezí 24,01 KČ/EUR – 26,02 KČ/EUR, ve druhé polovině roku došlo k oslabení, kdy 

vlivem byla slabá ekonomická aktivita ČR i v zahraničí. Kurz koruny stejně jako v letech 

minulých (2008 – 2009) sehrál roli tzv. nárazníku proti vnějším nepříznivým šokům, aniž 

by se promítly výrazně do inflace. [20+50] 

Měnový kurz v ČR v roce 2012. Navzdory pokračující dluhové krizi eurozóny a 

utlumování domácí ekonomické aktivity byl kurz relativně stabilní. Bankovní rada ČNB 

byla připravena pro uvolnění dalších měnových podmínek využít i jiné nástroje než 

úrokové sazby, konkrétně tedy devizové intervence. Na podporu této případné realizace 

ukončila ČNB dlouhodobě probíhající prodej úrokových výnosů devizových rezerv. 

[21+52] 

4.3.5 Regresní analýza vybraných makroekonomických veličin ČR 

Podkapitola uvádí závislosti vybraných makroekonomických veličin ČR na celkové 

výrobě automobilů v jednotlivých letech. Nalezení parametrů přímky bylo sestaveno 

pomocí balíčku Office 2007 konkrétně programem Microsoft Excel. Nejprve byly 

sestrojeny na základě empirických hodnot bodové grafy, poté byly proloženy přímkou, 

která identifikuje svou rovnici a následně vypočten index determinace R
2
. 

Regresní analýza HDP ČR na celkové výrobě automobilů v ČR ve sledovaném 

období  

2002 – 2012: Tabulka č. 13 udává HDP v letech 2002 – 2012 a počty vyrobených 

automobilů v ČR v letech 2002 – 2012.  

V případě závislosti HDP na vyrobených automobilech byla vypočtena hodnota R
2
 = 

0,91. Tento výpočet značí silnou lineární závislost, viz graf č. 19. Obecně platí, že s růstem 

HDP se bude zvyšovat objem prodaných automobilů. Tuto skutečnost může zkreslovat 

vysoký podíl peněžních prostředků za prodej automobilů na HDP. 
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Tabulka č. 13: HDP ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období 

Rok 
HDP [běžné ceny, mil. 

Kč] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 2 567 530 454 968 

2003 2 688 107 443 902 

2004 2 929 172 449 891 

2005 3 116 056 603 849 

2006 3 352 599 855 832 

2007 3 662 573 939 788 

2008 3 848 411 948 128 

2009 3 758 979 983 992 

2010 3 790 880 1 076 968 

2011 3 823 401 1 201 000 

2012 3 843 928 1 181 257 

Pramen:[28 + 61 + vlastní zpracování] 

Graf č. 13: Závislost výroby automobilů v ČR na HDP ČR 

 

Pramen:[vlastní zpracování] 
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automobilů na inflaci, což bylo předpokládáno, viz graf č. 20. Lze konstatovat, že inflace 

nemá vliv na výrobu automobilů v ČR a tak i eventuálně vyšší inflace, což v ČR přímo 

nehrozí z důvodu cílování inflace ČNB, přímo neohrozí výrobu automobilů v ČR.  

Tabulka č. 14: Inflace ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období 

Rok Míra inflace [%] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 1,8 454 968 

2003 0,1 443 902 

2004 2,8 449 891 

2005 1,5 603 849 

2006 2,5 855 832 

2007 2,8 939 788 

2008 6,3 948 128 

2009 1,0 983 992 

2010 1,5 1 076 968 

2011 1,9 1 201 000 

2012 3,3 1 181 257 

Pramen:[28 + 61 + vlastní zpracování 

Graf č. 14: Závislost výroby automobilů v ČR na inflaci ČR 

 

Pramen:[vlastní zpracování]  
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Regresní analýza míry nezaměstnanosti ČR na celkové výrobě automobilů v ČR 

ve sledovaném období 2002 – 2012: Tabulka č. 15 udává vývoj míry nezaměstnanosti 

v letech 2002 – 2012 a počty vyrobených automobilů v letech 2002 – 2012. V posledních 

letech zvyšující se nezaměstnanost, tak přímo neohrozí výrobu automobilů v ČR, viz graf 

č. 21. Dá se, ale předpokládat, že extrémně vysoká nezaměstnanost už by reálně ohrozila 

celou ekonomiku země, tedy i výrobu automobilů. 

Tabulka č. 15: Nezaměstnanost ČR a celková výroba automobilů v ČR ve sledovaném období 

Rok 

Evidovaní 

uchazeči o 

zaměstnání [ tis.] 

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

[%] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 514 435 9,8 454 968 

2003 542 420 10,3 443 902 

2004 541 675 9,5 449 891 

2005 510 416 8,9 603 849 

2006 448 545 7,7 855 832 

2007 354 878 6,0 939 788 

2008 352 250 6,0 948 128 

2009 539 136 9,2 983 992 

2010 561 551 9,6 1 076 968 

2011 508 451 8,6 1 201 000 

2012 545 311 9,4 1 181 257 

Pramen:[28 + 61 + vlastní zpracování] 

Graf č. 15: Závislost výroby automobilů v ČR na míře nezaměstnanosti ČR 
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Regresní analýza měnového kurzu ČR na celkové výrobě automobilů v ČR ve 

sledovaném období 2002 – 2012: Tabulka č. 16 udává vývoj měnového kurzu v letech 

2002 – 2012 a počty vyrobených automobilů v letech 2002 – 2012. V tomto případě 

existuje silná lineární závislost mezi vývojem měnového kurzu a výrobou automobilů viz 

graf č. 22. Je třeba také uvést, že vysoký kurz koruny je spíše z období začátku tisíciletí, 

kdy výroba automobilů nebyla na vysoké úrovni, jako tomu je v dnešní době a počet 

výrobních automobilových závodů v ČR nebyl na takovém počtu jako dnes. 

Tabulka 16: Měnový kurz ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období 

Rok Průměr Kč/EUR 
Celkový počet vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 30,81 454 968 

2003 31,84 443 902 

2004 31,90 449 891 

2005 29,78 603 849 

2006 28,34 855 832 

2007 27,76 939 788 

2008 24,49 948 128 

2009 26,45 983 992 

2010 25,29 1 076 968 

2011 24,59 1 201 000 

2012 25,14 1 181 257 

Pramen:[54 + 61 + vlastní zpracování] 

Graf č. 16: Závislost výroby automobilů v ČR na měnovém kurzu ČR 
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Regresní analýza IPP ČR na celkové výrobě automobilů v ČR ve sledovaném období 

2002 – 2012: 

Tabulka č. XY udává vývoj IPP v letech 2002 – 2012 a počty vyrobených automobilů 

v letech 2002 – 2012. Korelační koeficient s hodnotou 0,17 značí, že veličiny na sobě 

nemají prakticky žádnou závislost, viz graf č. XY. Je tedy třeba uvést, že i při větším 

propadu IPP se zvyšovala výroba automobilů v ČR. Propad IPP spíše zasáhl jiná odvětví 

průmyslového sektoru, než automobilový. 

 

Tabulka č. 17: IPP ČR a celková výroba automobilů v ČR v letech 2002 - 2012 

Rok 
Meziroční 

změna [%] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 2,2 454 968 

2003 3,3 443 902 

2004 12 449 891 

2005 5,6 603 849 

2006 9,9 855 832 

2007 12,3 939 788 

2008 -2,1 948 128 

2009 -14,7 983 992 

2010 9,5 1 076 968 

2011 7,5 1 201 000 

2012 -0,6 1 181 257 

Pramen:[28 + 61 + vlastní zpracování] 

Graf č. 17: Závislost výroby automobilů v ČR IPP ČR 
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4.4 Makroekonomické údaje Německa v letech 2002 – 2012 

Německou ekonomiku lze bez váhání označit za lídra celé EU a čtvrtou největší 

ekonomiku světa hned po ekonomikách USA, Japonsku a Číně. Ekonomika Německa se 

především zaměřuje na sekundární a terciární sektor, protože na rozloze země se 

minimálně vyskytují surovinová naleziště. Německo také patří ke světové velmoci 

s nejrozvinutějším a nejtechnologičtějším hospodářstvím. Dominantou země je 

strojírenský, automobilový a chemický průmysl. Spolková republika Německo se svými 

cca 80 miliony obyvatel je nejdůležitějším trhem v EU. Právě v této kapitole budou 

uvedeny makroekonomické veličiny země v období 2002 – 2012. Ani tak velká ekonomika 

jakou je bez pochyby ta německá se nevyhnula krizovým a pokrizovým obdobím a 

obdobím růstu. 

4.4.1 HDP Německa  

Tabulka č 18 ilustruje vývoj HDP v letech 2002 – 2012. Grafická část údajů je 

uvedena v grafu č. 24.  

Tabulka č. 18: Vývoj HDP Německa v letech 2002 – 2012 

Rok 

HDP v 

běžných 

cenách, [mld. 

EUR] 

Růst HDP 

[stálé ceny %] 

2002 2 135 1,5 

2003 2 150 0,7 

2004 2 188 1,8 

2005 2 221 1,5 

2006 2 314 4,2 

2007 2 432 5,1 

2008 2 470 1,6 

2009* 2 372 -4,0 

2010 2 489 4,9 

2011 2 606 4,7 

2012 2 668 2,4 

  * Nejsilnější část hospodářské recese 

Pramen:[59 + vlastní zpracování] 
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Graf č. 18: Vývoj růstu HDP Německa  

 

Pramen:[59 + vlastní zpracování] 

HDP Německa v roce 2002. Výkonnost německé ekonomiky byla opět za rok 2002 
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Je třeba dodat, že mnoho z těchto obav se ukázalo jako neopodstatněných nebo méně 

závažných, než se očekávalo. HDP rostlo o 0,7 %. [31] 

HDP Německa v roce 2004. V roce 2004 německá ekonomika překonala období 

přetrvávající pomalý růst, který trval tři roky. Opět platí, že počáteční impuls byl z vývoje 

z vývozu, který vzrostl spolu s extrémně dynamickým světovým obchodem. Nicméně se 

nepodařilo rozpoutat domácí poptávku v číslech, které se očekávaly. Německá ekonomika 

proto zůstává náchylná k rušivým vlivům a vnějším šokům. Vlivy jsou o to vyšší, neboť 

hospodářské oživení je poměrně plochého růstového trendu. Viditelným znamením toho 

bylo přerušení cyklického oživení v pozdější části roku 2004, kdy zde byl zřetelný ústup 

vývozu. HDFP za rok 2004 rostlo o 1,8 %. [32] 

HDP Německa v roce 2005. V cyklických podmínkách německá ekonomika udělala 

velký krok vpřed. Vzhledem k nepříznivému start do roku, celkový roční ekonomický růst 

v 2005 byl 1,9 %. Ekonomický růst byl vyšší i podle metodiky upravené podle pracovních 

dnů a díky jasně pozitivnímu trendu v průběhu roku. Ekonomická aktivita v Německu 

podléhala tlaku vnějších vlivů. Pokračující globální ekonomická aktivita v zahraničním 

obchodu a míra otevřenosti německé ekonomiky nadále vedly k silnému růstu. Růst 

vývozu vyvolal oživení investic do strojů a zařízení. [33] 

HDP Německa v roce 2006. V cyklických podmínkách se německá ekonomika 

zlepšila a získala na síle. V roce 2006 HDP vzrostl o 4,2 %. Byl až v průměru o 3,9 % větší 

nárůst po úpravě pro různý počet pracovních dní, což představuje růst těsně pod 4 %. Jde o 

nejpodstatnější nárůst celkové produkce od roku 2000, skutečný výkon také rostl mnohem 

silněji, než potenciální, s tím, že využití kapacit se výrazně zvýšilo. Na pozadí ze silně 

expandující globální ekonomiky, se vnější sektor opět podílel jako důležitý příspěvek k 

hospodářskému růstu více než 1 procentním bodem. Konečná domácí poptávky, nicméně, 

dělala ještě větší příspěvek k růstu a to 2 %. Nyní Německo dokonce vytváří značné 

růstové stimuly pro eurozónu. [34] 

HDP Německa v roce 2007. Německá ekonomika zůstala na stoupající dráze růstu i v 

roce 2007. HDP vzrostl v průměru o 5 %. Po očištění o měnící se počet pracovních dnů, 

což představuje nárůst o 5,1 %. Nicméně je třeba poznamenat, že německá ekonomika se 

musela vyrovnat s prudkým nárůstem DPH v roce 2007. Toto je skutečnost, že růst nebyl 

ještě ve větší míře. Stejně jako v roce 2006, reálný výstup opět rostl silněji než produkt 
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potenciální. Německou ekonomikou se také z hlediska základních dlouhodobých růstových 

opatření projevuje nyní silné oživení trhu práce a větší intenzita práce. [35] 

HDP Německa v roce 2008. Německá ekonomika rostla, v ročním průměru o 1,3n % 

celkově o 1,8 %. Byl to rok, velmi velkých kontrastů. Ekonomika zpočátku rostla velmi 

dobře, částečně v důsledku účinků souvisejících s počasím a pracích na stavebnictví. Tento 

fakt byl následovaný obdobím ekonomického zpomalení. Hlavním důvodem bylo to, že 

průmysl byl schopen udržet výkon na vysoké úrovni. Na pozadí rychlého zhoršení ve 

světové ekonomice a obnovené eskalaci mezinárodní finanční krize, pak následovalo ve 

čtvrtém čtvrtletí zrychlení poklesu v počtu nových zakázek od domácích i zahraničních 

zákazníků. Velké segmenty německé ekonomiky pak omezily své činnosti výrazně a to 

především v odvětví výroby, podniky rozšířily své obvyklé přerušení výroby po období 

vánočních svátků. [36] 

HDP Německa v roce 2009. Hospodářský vývoj v Německu v roce 2009 byl utvářen 

těžkou recesí, která vznikala v posledním čtvrtletí roku 2008 a prvním čtvrtletí roku 2009 

ve všech hlavních regionech světové ekonomiky. V ročním průměru, pokles reálného HDP 

na 5,0%, byl ostřejší než kdykoliv předtím v historii Spolkové republiky Německo. 

Německá ekonomika prudce zpomalila, na začátku roku 2009 spolu s propadem globální 

ekonomiky vznikl mimořádný tlak na vývoz německých výrobků. Podniky, zejména v 

průmyslu, pak výrazně revidovaly své investiční plány. Byla okamžitě zavedena opatření 

ke stabilizaci finančních trhů. Rezolutní, rychlé a komplexní opatření měnové a fiskální 

politiky přijaté po celém světě byl pomocný bod v překonávání náhlého ochrnutí v globální 

činnosti, která se odehrává po úpadku americké investiční banky Lehman Brothers. 

Německá ekonomika stabilizovala již v průběhu druhého čtvrtletí, zejména finančními 

injekcemi německé vlády. 

Například byla snaha vyzvednout soukromou spotřebu po přelomu roku tím, že byly 

vytvořeny silné pobídky k nákupu nových automobilů v souvislosti s poskytováním 

„šrotovného‟. Sloužilo k sešrotování starých a nekomerčně ojetých vozidel. [37] 

HDP Německa v roce 2010. Německá ekonomika byla obnovena překvapivě 

rychle, ekonomický výkon vzrostl o 4,9 %, v roce 2010 oproti poklesu o 4,0% v 

předchozím roce. Oživení ve světové ekonomice a ve světovém obchodu byla hlavní hnací 

silou za cyklického ekonomického oživení v Německu. Německé podniky, které z velké 

části zachovaly svůj kvalifikovaný personál v době krize, byly schopné reagovat na oživení 
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ekonomiky. Toto znamenalo znatelný nárůst disponibilního důchodu zaměstnanců, další 

pokles nezaměstnanosti, rychlé oživení firemní ziskovosti a poměrně hladké poskytování 

úvěrů. V posledním desetiletí převažoval, skeptický názor na budoucí hospodářskou a 

sociální životaschopnost v Německu. Ale převažující dojem vedl k tomu, že 

restrukturalizace systému sociálního zabezpečení a trhu práce, stejně jako související 

mzdové zdrženlivosti, byly hlavními předpoklady za pozoruhodné odolnosti německé 

ekonomiky. Německý průmysl, který byl zvlášť tvrdě zasažen globálním poklesem 

poptávky po vysoce kvalitním kapitálu a zboží dlouhodobé spotřeby, jakož i 

specializované meziprodukty, měl 17 % pokles v roce 2009. [38] 

HDP Německa v roce 2011. Rok 2011 byl ve znamení oživení, i když tah oživení 

znatelně oslabil na konci roku slábnoucí hybností globální ekonomické dynamiky a 

stupňující se dluhovou krizí. Celkový výkon ekonomiky rostly velmi výrazně na roční 

průměr (3,0 %), po mimořádně silný růst v předchozím roce (o 3,7 %). V průběhu roku 

reálný HDP vzrostl o 4,7 %. Poptávce se v roce 2011 nepodařilo udržet silný růst započatý 

v roce 2010. Došlo k prudkému rozšíření podnikových investic v pozadí vysoké využití 

výrobních kapacit, obecně optimističtější obchodní vyhlídky a příznivé podmínky 

financování. Hospodářský rozmach v roce 2011 byl opět tažen především průmyslovou 

činností. Dařilo se velkoobchodu a zahraničnímu obchodu, jakož i dopravnímu a 

obchodnímu odvětví služeb. Stavebnictví také výrazně zvýšilo svou činnost. [39] 

HDP Německa v roce 2012. HDP vzrostl pouze o mírné 2,4 % ve sledovaném roce 

oproti roku minulém. Nicméně celková ekonomická aktivita zůstala v koridoru běžného 

využití kapacity a podniky do značné míry vykázaly pozitivní nebo alespoň uspokojivou 

obchodní situaci. Německo proto opět přispělo ke snížení vnější nerovnováhy v rámci 

eurozóny. Zpomalení hospodářského růstu bylo způsobeno procesem dohánění zpoždění 

po recesi v 2008 - 2009 a souvisejícího návratu k normálnímu tempu hospodářského růstu. 

To zahrnuje i značné nejistoty generované dluhovou krizí a těžkých úprav v důsledku 

recese v částech eurozóny. Německá ekonomika nebyla imunní vůči těmto nepříznivým 

faktorům díky své vysoké míře otevřenosti. Soukromá spotřeba pokračovala v jejím 

pozvolném pohybu vzhůru. Ta byla posílena tím, že dále rostla zaměstnanost a rostly také 

reálné příjmy domácností.  
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Německý průmysl klesl zpět pod svou předkrizovou úroveň opět ve druhé polovině 

roku, vliv na tom má převážně útlum zahraniční poptávky a slabé domácí investiční 

chování. Zpomalení průmyslové činnosti mělo dominový efekt na sektor služeb. [40] 

4.4.2 Inflace v Německu  

Grafická podoba inflace v Německu v letech 2002 – 2012 je uvedena v grafu č. 25. 

Graf č. 19: Vývoj inflace Německa v letech 2002 – 2012 

 

Pramen:[59 + vlastní zpracování] 
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průmyslové zboží  vyrovnaly růst inflace do přijatelných spotřebitelských úrovní. Inflace 

za rok 2003 byla 1,0 %.[31] 

Inflace Německa 2004. Mezinárodní energetické a komoditní trhy byly jedním z 

hlavních faktorů určující obecný vývoj cen v Německu v roce 2004. Naopak cyklické vlivy 

zůstaly poměrně omezené. Dopad na světových trzích se projevil zejména v německých 

dovozních cenách dovážených surovin apod. Vzhledem k tomu, že domácí ceny v průběhu 

klesly o necelé 3 %, dovážené zboží se stalo o 3,2 % dražší. Inflace se za uplynulý rok 

vyšplhala na hranici 1,8 % oproti minulému roku. [32] 

Inflace Německa 2005. Prudký nárůst cen energií na světových trzích zanechal 

zřetelné následky na vývoj cen v Německu. Náklady na pohonné hmoty a topné oleje, které 

jsou odvozeny především od cen ropy, se zvýšily na úrovni spotřebitele o 8 %. Cena 

zemního plynu, který je obvykle spojeny s cenami ropy, se zvýšil o 10 %. Celková inflace 

platná za rok 2005 byla 1,9 % oproti předchozímu roku. [33] 

Inflace Německa 2006. Cenový vývoj v Německu byl řízen převážně vnějšími 

faktory. I přes posílení eura, se odrazil prudký nárůst cen ropy ve vyšších dovozních 

cenách, cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen energií. V důsledku toho, že se i 

zvýšení nákladů na výrobu energeticky náročných zboží a služeb. Celkově lze říci, dovozní 

ceny se zvýšily o 5,2 % a ceny tuzemských průmyslových výrobků vzrostly o 5,5 %. 

Anticipující účinky v souvislosti s nárůstem DPH, který vstoupí v platnost dne 1. ledna 

2007, měl svou roli na zvýšení inflace. Prodejci již zvýšení cen, promítly do svých marží 

na konci roku. [34] 

Inflace Německa 2007.  Růst spotřebitelských cen v roce 2007 byl ve výši 2,3%. 

Spotřebitelské ceny v roce 2007 rostl mnohem rychleji než v předchozích letech. Podle 

Německého statistického úřadu se ceny se zvýšily o více, jak 2 % oproti zvýšení v roce 

2006, kde růst byl 1,8 %. Toto zvýšení cenového tlaku byl především výsledek velkých 

fiskálních vlivů. Na začátku roku 2007 se standardní sazby i DPH a pojištění, zvýšily z 16 

% na 19 %. Kromě tohoto bylo zavedeno, univerzitní školné. Také povinné mísení 

biopaliv, které vstoupilo v platnost na začátku roku 2007, vedlo ke zvýšení cen pohonných 

hmot pro silniční vozidla. Tato opatření přispělo zhruba 1,5% podílem k průměrným 

cenám. Dalším faktorem je významný nárůst ceny potravin a energií v druhé polovině roku 

v důsledku vlivů na světovém trhu. [35] 
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Inflace Německa 2008. Celková inflace 2,8 % byla mnohem vyšší, než je průměrná z 

předchozích několika let. Míra inflace podobné velikosti, kromě loňského roku nebyla 

zaznamenána v Německu od roku 1994. Nárůst v roce 2008 se zaměřil pouze na několik 

složek. Prudký nárůst cen ropy na mezinárodních trzích, který pokračoval až do poloviny 

roku 2008, zvedl náklady na benzín a topný olej okamžitě reagoval ve stejné trajektorii 

jako benzín, podobné to bylo u elektřiny a zemního plynu. Nepřímé účinky prudkého růstu 

cen ropy byly zejména zřejmé, v oblasti dopravních služeb. Trvalá síla globální poptávky a 

narušení dodávek souvisejících s počasím zpočátku vedla k dalšímu růstu cen potravin. 

[36] 

Inflace Německa 2009. Růst cen domácích výrobků a služeb, nebyl ostřejší než v roce 

2008. Vzhledem k tomu se významně zvýšily náklady na jednotku pracovní síly, důvodem 

byla extrémně ostrá recese a následně vyvolaný pokles ziskových marží. Ostré snížení cen 

v případě dováženého zboží a služeb znamenalo, že vývozní ceny klesaly. Zejména došlo 

k výraznému snížení cen dovozu komodit v důsledku poklesu cen na mezinárodních trzích, 

zatímco vývoj cen finálních výrobků se měnil pouze pomalu. Spotřebitelé těžili především 

z výrazně nižších cen energií a potravin. [37] 

Inflace Německa 2010. Inflace v roce 2010 byla znatelně intenzivnější ve všech 

fázích ekonomiky. Klíčovým faktorem je oživení globální ekonomiky. Růst dovozních cen 

o 8 % znamenal, že ceny byly totožné s úrovní před krizí. Spotřebitelské ceny ukázaly více 

smíšený obraz, zatímco ceny energií a potravin vzrostly poměrně výrazně, růst těchto cen 

zmírnil ceny jiných výrobků (kromě energií) a služby. Tento model je poměrně typická na 

začátku období hospodářského rozmachu. Podle indexu spotřebitelských cen, 

spotřebitelské ceny v roce 2010 vzrostly o 1,2 %. [38] 

Inflace Německa 2011. Průměrný růst spotřebitelských cen činil 2,3% podle indexu 

spotřebitelských cen a hodnota 2,5 % byla konečná inflace za rok 2011. Tyto údaje byly 

vyšší oproti předchozímu roku přibližně o 1,3 Růst poptávky na trhu s bydlením, který byl 

podpořen příznivým financování a optimistickým očekáváním příjmů domácností, vyhnal 

ceny nových i stávajících rezidenčních nemovitostí výrazně nahoru, což způsobilo silné 

inflační tlaky. [39] 

Inflace Německa 2012. Růst spotřebitelských cen, který pokračoval, byl především 

„poháněn” cenami energií a potravin. Inflace se zastavila na hodnotě 2,1 %.  Růst cen i 

přesto odolával vnějším tlakům v důsledku poklesu ekonomiky okolních zemí. Přestože 
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průměrné roční zvýšení cen bylo nižší než v roce 2011 ve všech fázích ekonomiky, bylo to 

zejména díky tomu, že v roce 2011 průměrné ceny byly stále silně ovlivněny oživením 

činností sektorů v návaznosti na hospodářskou krizi 2008 – 2009. [40] 

4.4.3 Nezaměstnanost v Německu  

Tabulka č. 19 udává vývoj míry nezaměstnanosti v Německu v letech 2002 – 2012. 

Grafická podoba míry nezaměstnanosti je uvedena v grafu č. 26. 

Tabulka č. 19 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Německa v letech 2002 – 2012 

Rok 
Evidovaní uchazeči o 

zaměstnání [tis.] 

Míra registrované 

nezaměstnanosti [%] 

2002 4061345 10,8 

2003 4376795 11,6 

2004 4381281 11,7 

2005 4860909 13,0 

2006 4487305 12,0 

2007 3760076 10,1 

2008 3258453 8,7 

2009 3414531 9,1 

2010 3238421 8,6 

2011 2975836 7,9 

2012 2896985 7,6 

Pramen:[59 + vlastní zpracování] 

Graf č. 20: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Německa v letech 2002 – 2012 
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Pramen:[59 + vlastní zpracování] 

Nezaměstnanost Německa 2002. Pro trh práce byl rok 2002 rokem neúspěchů. 

Nezaměstnanost prudce vzrostla a míra zaměstnanosti se snížil poprvé za pět let. Podle 

odhadů Federálního statistického úřadu počet zaměstnaných osob poklesl v ročním 

průměru na 38,69 milionu. To bylo téměř 230 tisíc nebo 0,6 % méně než v předchozím 

roce. Objem práce ve skutečnosti snížil o 1 %. Mnoho firem se snažilo zabránit 

propouštěním tím, že zkrátilo pracovní dobu. Celková míra nezaměstnanosti byla 10,8 %. 

[30] 

Nezaměstnanost Německa 2003. Snížení zaměstnanosti bylo doprovázeno růstem 

nezaměstnanosti, průměrný přírůstek v roce 2003 v počtu osob oficiálně registrovaných 

jako nezaměstnaní byla cca 300 tisíc osob. Míra nezaměstnanosti podle definice 

Spolkového úřadu práce, byla 11,6 %. Míra nezaměstnanosti ve východním Německu byla 

více než dvakrát tak vysoká jako v západním Německu. [31] 

Nezaměstnanost Německa 2004. Trh práce v roce 2004 byl poznamenán politickými 

opatřeními, která byla do značné míry skryta cyklické faktory. Nárůst o 130 000 resp. o 0,8 

% lidí bez práce oproti loňskému roku byl způsoben například na poli špatně placených 

pracovníků na částečný úvazek a osob samostatně výdělečně činných. Oba typy 

zaměstnání jsou intenzivně podporovány politikou trhu.  Např. u osob samostatně 

výdělečně činných se jedná o výhodné překlenovací úvěry. Podle údajů Spolkového úřadu 

pro zaměstnanost více než 300 000 osob přijalo tuto pobídku na konci roku 2004. Tento 

faktor hrál klíčovou roli ve zrychleném nárůstu počtu osob samostatně výdělečně činných. 

[32] 

Nezaměstnanost Německa 2005. Opatření politiky trhu práce hraje důležitou roli při 

formování zaměstnání a statistiky nezaměstnanosti. Na konci roku 2005 nicméně počet 

osob evidovaných jako nezaměstnaní (4 860 909 osob) byl ještě o 3,1% vyšší než 

v předcházejícím roce. V ročním průměru činilo 4,86 milionu osob bez práce o téměř 500 

tisíc více než v roce 2004. To byla také nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti od 

sjednocení Německa. Oficiální míra nezaměstnanosti činila 11,7 % ve srovnání s 11,6 % v 

roce 2004. [33] 

Nezaměstnanost Německa 2006. Ekonomické oživení se příznivě promítlo i na trh 

práce. Míra nezaměstnanosti je stále více ovlivňována zlepšením makroekonomické 

situace. Naopak opatření politiky trhu práce se stalo méně významné. Spolu za příznivého 
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hospodářského klimatu, růstu paušálních poplatků za mini pracovní místa, která vstoupila 

v platnost v polovině roku, se pravděpodobně také promítla v tomto růstu. Tato forma 

zaměstnání je pravděpodobně, méně atraktivní ve srovnání s pracovními místy, která jsou 

předmětem plných příspěvků na sociální zabezpečení. Přesto nese úspěch. Průměrný počet 

hodin odpracovaných jak na plný úvazek a zaměstnanci na částečný úvazek se zvýšil 

oproti roku 2006. [34] 

Nezaměstnanost Německa 2007. Trh práce se výrazně zlepšil oproti roku 2006. Podle 

odhadů Spolkového statistického úřadu, byl počet osob v hledající zaměstnání v průměru 

3 760 076, v roce 2007, což bylo o 727 tisíc méně než v předchozím roce. Většinou se 

jednalo o osoby podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení. V uvedeném roce 

byl také další nárůst počtu samostatně výdělečně činných osob (o 1,2 %), navzdory 

poklesu státní podpory. [35] 

Nezaměstnanost Německa 2008. V souladu s pozitivním trendem v oblasti 

zaměstnanosti, došlo k dalšímu poklesu nezaměstnanosti na 3,25 milionu v roce 2008. To 

bylo o 501 tisíc méně než v roce předchozím. Zatímco pokles v roce 2007 byl především 

ve sféře uchazečů o práci, kteří dostávají výhody v rámci zákonného systému pojištění v 

nezaměstnanosti, v roce 2008 byli ve větší míře uchazeči na úrovni základní životní 

úrovně. Krátkodobá nezaměstnanost, což lze přičíst především na osoby pobírající výhody 

v rámci zákonného systému pojištění v nezaměstnanosti, dosáhl cyklického minima v 

polovině roku 2008. [36] 

Nezaměstnanost Německa 2009. V ročním průměru v roce 2009 počet zaměstnaných 

v Německu klesl pouze nepatrně (-14 000). Největší ztráty pracovních míst byly ve 

zpracovatelském průmyslu a ve službách. Problémy měl i podnikatelských sektor, který 

zahrnuje subdodavatelské práce do těchto postižených sektorů. Nárůst byl v počtu 

zaměstnanců ve veřejně financovaných sociálních službách. Další navýšení bylo i ve 

špatně placených zaměstnáních. Pokles zaměstnanosti v průmyslu nebyl zasažen tak 

dramaticky, protože pracovní doba byla snížena. Pracovní doba byla oproti minulosti 

snížena, byly odstraněny přesčas apod. Růst nezaměstnanosti byl také udržován v poměrně 

úzkých mezích. Počet osob oficiálně registrovaných jako nezaměstnaní se zvýšil o 155 

tisíc v ročním průměru na 3,42 milionu. To odpovídá nezaměstnanosti 9,2 % ve srovnání 

s 8,7 % v roce 2008. [37] 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  64 

 

Nezaměstnanost Německa 2010. Počet zaměstnaných osob v Německu vzrostly 

během roku o 212 000 lidí, což je 0,5 %, ve srovnání s ročním průměrem 2009. 

Mimořádně stabilní situaci na trhu práce v průběhu těžké recese, značí nejen rozsah 

navýšení počtu pracovníků, které je sice nenápadné, ale také skutečnost, že začínalo brzy 

na začátku roku. Vzestup byl podpořen růstem zaměstnanosti, na které se vztahuje sociální 

zabezpečení. Stejně jako v roce 2009, značná část tohoto nárůstu byla způsobena novými 

událostmi v oblasti zdravotnictví a školství cca. 141 000 nových pracovních míst. Došlo 

také ke zvýšení počet osob samostatně výdělečně činných v loňském roce. Naopak, bylo 

méně osob pracujících výhradně v málo placených zaměstnáních a na částečný úvazek, než 

jak tomu bylo v roce 2009. [38] 

Nezaměstnanost Německa 2011. Prudký nárůst zaměstnanosti v roce 2011 byl 

především díky relativně silnému hospodářskému růstu. Počet osob podílejících se na práci 

v Německu v roce 2011 vzrostl o 547 tisíc, čilo o 1,3 %. Velké množství práce, které bylo 

vytvořeno, podléhalo příspěvkům na sociální zabezpečení. Největší nárůst byl zaznamenán 

ve zpracovatelském průmyslu, podnikáním související služby (s výjimkou dočasná práce) a 

ve zdravotním a sociálním sektoru. [39] 

Nezaměstnanost Německa 2012. Rok 2012 byl ve znamení prudkého nárůstu 

zaměstnanosti. Počet zaměstnaných osob v Německu vzrostl o 449 tisíc, resp. o 1,1%. 

Stejně jako v roce 2011, šlo hlavně o pravidelné zaměstnání podléhající odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení. Největší početní nárůstu došlo v oblasti služeb souvisejících s 

podnikáním, výroby a v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Prudký nárůst 

zaměstnanosti v roce 2012 byl poháněn do značné míry i imigrací osob. [40] 

4.4.4 Regresní analýza vybraných makroekonomických veličin Německa 

Podkapitola popisuje závislosti vybraných makroekonomických veličin Německa na 

celkové výrobě automobilů v ČR v jednotlivých letech. Postup výpočtu byl stejný jako 

v předchozím případě u ČR. 

Regresní analýza HDP Německa na celkové výrobě automobilů v ČR ve sledovaném 

období 2002 – 2012: 

Tabulka č. 20 udává vývoj HDP Německa v letech 2002 – 2012 a počty vyrobených 

automobilů v ČR v letech 2002 – 2012. Koeficient v této analýze vyšel R
2
 = 0,92, což je 
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silná lineární závislost výroby automobilů v ČR na HDP Německa viz graf č. 27. Dá se 

tedy očekávat, že růst Německé ekonomiky se pozitivně objeví v celkové výrobě 

automobilů v ČR. V tomto ukazateli se neprojevuje ani rozšíření výroby v ČR, protože 

HDP Německa se ve sledovaném období se zvýšilo o cca 500 mil. EUR. 

Tabulka č. 20: Vývoj HDP Německa a celková výroba automobilů v ČR 

Rok 

HDP v běžných 

cenách, [mld. 

EUR] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 2 135,75 454 968 

2003 2 150,71 443 902 

2004 2 188,88 449 891 

2005 2 221,27 603 849 

2006 2 314,68 855 832 

2007 2 432,02 939 788 

2008 2 470,66 948 128 

2009 2 372,55 983 992 

2010 2 489,69 1 076 968 

2011 2 606,02 1 201 000 

2012 2 668,01 1 181 257 

Pramen:[59+61+ vlastní zpracování] 

Graf č. 21: Regresní analýza HDP Německa a výroby automobilů v ČR 
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Regresní analýza inflace Německa na celkové výrobě automobilů v ČR ve sledovaném 

období 2002 – 2012: 

Tabulka č. 21 udává vývoj inflace Německa v letech 2002 – 2012 a počty vyrobených 

automobilů v ČR v letech 2002 – 2012. V tomto případě byla hodnota R
2
 = 0,0714 a tento 

koeficient značí volnou závislost a vzájemně se tyto ukazatele minimálně ovlivňují, viz 

graf č. 28. 

Tabulka 21: Vývoj míry inflace Německa a výroby automobilů v ČR 

Rok Míra inflace [%] 
Celkový počet vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 1,4 454 968 

2003 1,0 443 902 

2004 1,8 449 891 

2005 1,9 603 849 

2006 1,8 855 832 

2007 2,3 939 788 

2008 2,8 948 128 

2009 0,2 983 992 

2010 1,2 1 076 968 

2011 2,5 1 201 000 

2012 2,1 1 181 257 

Pramen:[59+61+ vlastní zpracování] 

Graf č. 22: Regresní analýza míry inflace Německa a výroby automobilů v ČR 
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Regresní analýza míry nezaměstnanosti Německa na celkové výrobě automobilů v ČR 

ve sledovaném období 2002 – 2012: 

Tabulka č. 22 udává vývoj míry registrované nezaměstnanosti Německa v letech 

 2002 – 2012 a počty vyrobených automobilů v ČR v letech 2002 – 2012. Korelační index 

0,82 značí silnou lineární závislost. Tato skutečnost značí předpoklad, že se snižující se 

mírou nezaměstnanosti v Německu se bude zvyšovat objem vyrobených automobilů v ČR. 

Je třeba uvést fakt, že větší míra nezaměstnanosti v Německu a menší výroba automobilů 

v ČR je spíše ze začátku sledovaného období. 

Tabulka č. 22 Vývoj míry nezaměstnanosti Německa a výroby automobilů v ČR 

Rok 
Míra registrované 

nezaměstnanosti [%] 

Celkový počet 

vyrobených 

automobilů [ks] 

2002 10,8 454 968 

2003 11,6 443 902 

2004 11,7 449 891 

2005 13,0 603 849 

2006 12,0 855 832 

2007 10,1 939 788 

2008 8,7 948 128 

2009 9,1 983 992 

2010 8,6 1 076 968 

2011 7,9 1 201 000 

2012 7,6 1 181 257 

Pramen:[59+61+ vlastní zpracování] 
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Graf č. 23: Regresní analýza míry nezaměstnanosti v Německu a výroby automobilů v ČR 

 

Pramen:[59+61+ vlastní zpracování] 
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Graf č. 24 IPP Německa a výroby automobilů v ČR 

 

Pramen:[vlastní zpracování] 
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5. Prognóza tržního prostředí 

V dnešní nejisté ekonomické situaci nejen celé eurozóny, ale celého světa je jakákoliv 

prognóza na delší období nerelevantní. Tato prognóza byla určena na období maximálně 

pěti let, při malých změnách podmínek jako jsou např. nezaměstnanost obou zemí, jejich 

hospodářské růsty, inflační prostředí, ale i demografický vývoj ČR apod. Hospodářský růst 

uvedených zemí zcela jistě nebude procházet takovými čísly jako na začátku a v polovině 

uvedeného období především díky následkům ekonomické a nyní i dluhové krize ve světě. 

Česká republika mimo jiné prožívala tzv. „přehřátí ekonomiky‟, které způsobila silná 

generace tzv. „Husákových dětí”, příliv levného kapitálu díky nízkým úrokovým sazbám, 

úvěrový boom v ČR apod. Grafická podoba prognózy je uvedená v obrázku č.7. 

Obrázek č. 7: Možný růst ČR v následujících letech 

 

Pramen:[64 + vlastní zpracování] 
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ekonomické situaci ČR. Při zvážení těchto faktorů byl potvrzen potenciál v odbytu SiC na 

českém trhu především, na straně automobilového odvětví, jak se předpokládalo ze strany 

společnosti Minervit na začátku zpracování práce.   
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6. Závěr 

Před začátkem zpracovávání práce byla vize společnosti Minervit v potenciálu 

odbytu jemného SiC především na poli automobilového průmyslu. Tato vize vedla k určení 

hlavního cíle a to k nalezení tržní mezery a s tím související možný odbyt jemného SiC 

v ČR. K tomuto cíli měla pomoct regresní analýza vybraných makroekonomických 

agregátních veličin zemí ČR a Německa na automobilový průmysl ČR. Výpočty pomohly 

určit závislosti jednotlivých makroekonomických veličin na výrobě automobilů v ČR. Před 

započetím výpočtů byly předpoklady eventuálních silných a méně silných závislostí 

jednotlivých makroekonomických veličin, které se v průběhu potvrdily. Pokud růst 

ekonomiky bude v souladu s předpoklady, které uvádí i obrázek č. 7, měl by být odbyt SiC 

v ČR dostatečně perspektivní. 

Byla vytvořena databáze možných odběratelů SiC, byl také vytvořen krátký 

dotazník v elektronické podobě a s tím související marketingový výzkum. Osloveny byly 

všechny vybrané společnosti v databázi, viz příloha č. 2. Výsledky oslovení a s tím 

navazující spolupráce odběratelů se společností Minervit jsou předmětem obchodního 

tajemství, a proto nejsou v práci uvedeny.  

Se svolením společnosti může být v této práci uvedena možná spolupráce s VŠB – 

TUO konkrétně s Hornicko-geologickou fakultou Institutem fyziky a oddělením 

kapalinového paprsku. Vedoucí oddělení prof. Hlaváč dal možnosti výzkumného 

zkoumání pomocí SiC svolení a probíhají jednání mezi společností minervit a oddělením 

Kapalinového paprsku resp. s prof. Hlaváčem. 

Společnosti Minervit byla doporučena možnost zaměstnání obchodního zástupce, 

který by se věnoval pouze oblasti ohledně SiC a jeho odbytu na základě výsledků této 

diplomové práce. Tento obchodní zástupce by měl zúročit výsledky této práce, které by se 

promítly i do hospodaření společnosti Minervit. 

Ve svém závěrečném zhodnocení předkládaná práce našla nové odbytové cesty pro 

oblast SiC a potvrdila vizi společnosti.  



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  73 

 

Seznam použité literatury 

Tištěné zdroje: 

[1] HOŘEJŠÍ, Bronislava. Mikroekonomie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Management 

Press, 2010, 574 s. ISBN 978-80-7261-218-5 

[2] JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013, 342 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-802-4743-868. 

[3] MAREK, Luboš, Ingrid MAJEROVÁ a Pavel NEZVAL. Statistika pro ekonomy: 

aplikace. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, 423 s. Expert (Grada). ISBN 

80-864-1968-1. 

[4] MAREK, Luboš. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2013, 403 s. ISBN 978-80-7431-118-5 

[5] MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední 

školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c2003, 276 s. ISBN 80-719-6264-3. 

[6] SAMUELSON, Paul A. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1991, xl, 1011 s. 

ISBN 80-205-0192-4 

[7] TULEJA, Pavel, Ingrid MAJEROVÁ a Pavel NEZVAL. Základy makroekonomie. 

2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012, viii, 312 s. Expert (Grada). ISBN 978-802-

6500-070. 

[8] TULEJA, Pavel, Ingrid MAJEROVÁ a Pavel NEZVAL. Analýza pro ekonomy: 

aplikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, vi, 336 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-251-1801-6. 

 

Internetové zdroje: 

[9]  Oficiální stránky Evropského statistického úřadu [online]. [cit. 2014-03-2]. 

DostupnézWWW:<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction

.do> 

[10] CASTRO, Evelyn Andrea Bolaños. Zpracování a vlastnosti keramické matrice s 

přidáním uhlíkových nanotrubic. Ostrava, 2013. Dostupné z 

WWW:<http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/96304/BOL0012_FMMI_P39



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  74 

 

24_2013.pdf?sequence=1>. Disertační práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

[11] HRABALOVÁ, Monika. Vztah mezi mikrostrukturou a otěruvzdornosti 

Si3N4/SiC. Ostrava, 2010. Dostupné z WWW: 

<file:///C:/Users/Jakub%20Chlopeck%C3%BD/Downloads/HRA300_FMMI_N392

3_3911T030_2010.pdf.> Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

[12] Oficiální stránky Czech.cz [online]. [cit. 2014-4-10]. Dostupné z: 

WWW:http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Firmy-v-CR/Strojirenstvi 

[13] Oficiální stránky Czech.cz [online]. [cit. 2014-03-5]. Dostupné z 

WWW:<http://www.czech.cz/cz/Podnikani/Ekonomicka-fakta/Hlavni-pilire-

ceskeho-prumyslu> 

[14] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-2]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2002.pdf 

[15] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-2]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2003.pdf 

[16] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2006.pdf 

[17] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2007.pdf 

[18] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2008.pd 

[19] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2010.pdf 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  75 

 

[20] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2011.pdf 

[21] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf 

[22] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWWhttp://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni

/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2009.pdf 

[23] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-2]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2004.pdf 

[24] Oficiální stránky České národní banky [online]. [cit. 2014-2-3]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodaren

i/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2005.pdf 

[25] Oficiální stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné 

z: 

WWW:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/isc_metodicka_prirucka/$File/manual

_isc_2014.pdf 

[26] Oficiální stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2014-2-8]. Dostupné z: 

WWW:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1010CU

&&kapitola_id=3 

[27] Oficiální stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2014-4-10]. Dostupné 

z: WWW:http:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumysl_metodika 

[28] Oficiální stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/0500433B39/$File/501312_de

f25opr.pdf 

[29] Oficiální stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2014-03-8]. Dostupné z 

WWW:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/0500433B39/$File/501312_de

f25opr.pdf 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  76 

 

[30] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2002_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[31] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2003_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[32] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2004_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[33] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2005_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[34] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2006_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[35] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2007_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[36] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2008_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[37] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2009_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[38] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2010_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[39] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2011_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  77 

 

[40] Oficiální stránky Deutsche Bundesbank [online]. [cit. 2014-4-4]. Dostupné z: 

WWW:http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Annual_

Report/2012_annual_report.pdf?__blob=publicationFile 

[41] Oficiální stránky Evropské komise [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z 

WWW:<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/index_cs.html> 

[42] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2002-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[43] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2004-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[44] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2005-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[45] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2006-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[46] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2007-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[47] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2008-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[48] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2009-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[49] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2010-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[50] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2011-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  78 

 

[51] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2011-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[52] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/vztahy-s-investory/publikace/vyrocni-

zpravy/kb-2012-vyrocni-zprava.pdf?46e9f48e6a28401df5cd0b850b677c5c 

[53] Oficiální stránky Komerční banky [online]. [cit. 2014-2-4]. Dostupné z: 

WWW:https:https://www.kb.cz/file/u/about-bank/investor-relations/annual-

reports/annual-report-2003/index.htm 

[54] Oficiální stránky Kurzy.cz [online]. [cit. 2014-1-4]. Dostupné z: 

WWWhttp://www.kurzy.cz/Default.asp?mf=1&af=1&ap=2+dny&mp=5+let 

[55] Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-3-4]. 

Dostupné z: WWW:http://www.mpsv.cz/files/clanky/12868/rocenka_2009.pdf 

[56] Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-3-4]. 

Dostupné z: WWW:http://www.mpsv.cz/files/clanky/12869/rocenka_2010.pdf 

[57] Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-3-4]. 

Dostupné z: WWW:http://www.mpsv.cz/files/clanky/12870/rocenka_2011_2.pdf 

[58] Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2014-3-4]. 

Dostupné z: 

WWW:http://www.mpsv.cz/files/clanky/15517/05_Statisticka_rocenka_MPSV.pdf 

[59] Oficiální stránky Německého statistického úřadu [online]. [cit. 2014-03-1]. 

Dostupné z WWW: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Volk

swirtschaftlicheGesamtrechnungen/kvgr111.html 

[60] Oficiální stránky pro podnikání a export [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z 

WWW:<http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemecko-ekonomicka-

charakteristika-zeme-19044.html#sec3> 

[61] Oficiální stránky Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 2014-03-2]. 

Dostupné z WWW<http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/> 

[62] Oficiální stránky společnosti Carborundum Universal Limited [online]. [cit. 2013-

12-10]. Dostupné z: WWW:http://www.cumi-murugappa.com/abrasives/ 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  79 

 

[63] Oficiální stránky společnosti IMEXCO [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 

WWW:http://www.cumi-murugappa.com/history.html 

[64] Oficiální stránky společnosti PwC [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z 

WWW:<http://www.pwc.com/cz/cs/automobilovy-prumysl/index.jhtml> 

[65] Oficiální stránky společnosti Washington Mills [online]. [cit. 2013-12-2]. Dostupné 

z: WWW:http://www.washingtonmills.com/ 

[66] Oficiální stránky společnosti Washington Mills [online]. [cit. 2013-12-2]. Dostupné 

z: WWW:http://www.washingtonmills.com/about/history/ 

[67] Oficiální stránky VDA [online]. [cit. 2014-4-2]. Dostupné z: 

WWW:http://www.vda.de/de/zahlen/monatszahlen/ 

  



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  80 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Třídící zařízení firmy Derrick.................................................................... 3 

Obrázek 2: Logo společnosti Minervit, s.r.o. ............................................................... 5 

Obrázek 3: Krystalová struktura αSiC (2H), βSiC (3C) a vybraných polymorfních 

modifikací ................................................................................................................... 7 

Obrázek 4: Náhled polytypů SiC ................................................................................. 8 

Obrázek 5: Struktura 3C-SiC....................................................................................... 8 

Obrázek 6: Logo společnosti Washington Mills ........................................................ 11 

Obrázek č. 7: Možný růst ČR v následujících letech .................................................. 70 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: SiC na Mohsově stupnici tvrdosti ........................................................... 6 

Tabulka č. 2: Parametry 6-ti polymorfních modifikací SiC .......................................... 7 

Tabulka č. 3: Mechanické a fyzikální vlastnosti SiC (polykrystal) ............................. 10 

Tabulka č. 4: Významné firmy automobilového průmyslu a dopravního strojírenství 

v ČR ......................................................................................................................... 21 

Tabulka č. 5: Složení vozového parku osobních automobilů v ČR ............................. 23 

Tabulka č. 6 Index průmyslové produkce v ČR v letech 2002 – 2012 ........................ 25 

Tabulka č. 7: Celková výroba automobilů v Německu v letech 2002 – 2012 ............. 27 

Tabulka č. 8: Index průmyslové produkce v Německu v letech 2002 – 2012 ............. 29 

Tabulka č. 9: Vývoj HDP ČR v letech 2002 – 2012 ................................................... 31 

Tabulka č. 10: Míra inflace v ČR v letech 2002 – 2012 ............................................. 37 

Tabulka č. 11: Míra nezaměstnanost v ČR v letech 2002 - 2012 ................................ 41 

Tabulka č. 12: Měnový kurz ČR/EUR ve sledovaném období ................................... 44 

Tabulka č. 13: HDP ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období ........... 48 

Tabulka č. 14: Inflace ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období ........ 49 

Tabulka č. 15: Nezaměstnanost ČR a celková výroba automobilů v ČR ve sledovaném 

období ....................................................................................................................... 50 

Tabulka 16: Měnový kurz ČR a celková výroba automobilů ve sledovaném období .. 51 

Tabulka č. 17: IPP ČR a celková výroba automobilů v ČR v letech 2002 - 2012 ....... 52 

file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/Chlopecký%20Jakub%20-%20diplomová%20práce%20nejnovější%20-%2023.4.2014.docx%23_Toc386444767
file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/Chlopecký%20Jakub%20-%20diplomová%20práce%20nejnovější%20-%2023.4.2014.docx%23_Toc386444771


Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  81 

 

Tabulka č. 18: Vývoj HDP Německa v letech 2002 – 2012 ....................................... 53 

Tabulka č. 19 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Německa v letech 2002 – 

2012 .......................................................................................................................... 61 

Tabulka č. 20: Vývoj HDP Německa a celková výroba automobilů v ČR .................. 65 

Tabulka 21: Vývoj míry inflace Německa a výroby automobilů v ČR ....................... 66 

Tabulka č. 22 Vývoj míry nezaměstnanosti Německa a výroby automobilů v ČR ...... 67 

Tabulka č. 23: Vývoj míry IPP Německa a výroby automobilů v ČR ........................ 68 

Seznam grafů 

Graf 1: Meziroční pokles prodeje automobilů v ČR ................................................... 22 

Graf č. 2: Meziroční nárůst prodeje automobilů v ČR ................................................ 22 

Graf č. 3: Složení vozového parku osobních automobilů v ČR .................................. 23 

Graf 4: Věková struktura vozového parku v ČR (osobní automobily, užitková vozidla, 

autobusy) .................................................................................................................. 24 

Graf č. 5: Index průmyslové produkce v ČR v letech 2002 – 2012 ............................ 26 

Graf č. 6: Celková výroba automobilů v Německu v letech 2002 – 2012 ................... 28 

Graf č. 7: Index průmyslové produkce v Německu v letech 2002 – 2012 ................... 30 

Graf č. 8: Vývoj růstu HDP ČR ................................................................................. 32 

Graf č. 9: Inflační cíle ČNB v letech 2000 – 2014 ..................................................... 37 

Graf č. 10: Míra inflace v ČR v letech 2002 - 2012 ................................................... 38 

Graf č. 11: Míra nezaměstnanost v ČR v letech 2002 – 2012 ..................................... 41 

Graf č. 12: Vývoj průměrného měnového kurzu ČR v letech 2002 - 2012 ................. 45 

Graf č. 13: Závislost výroby automobilů v ČR na HDP ČR ....................................... 48 

Graf č. 14: Závislost výroby automobilů v ČR na inflaci ČR ..................................... 49 

Graf č. 15: Závislost výroby automobilů v ČR na míře nezaměstnanosti ČR ............. 50 

Graf č. 16: Závislost výroby automobilů v ČR na měnovém kurzu ČR ...................... 51 

Graf č. 17: Závislost výroby automobilů v ČR IPP ČR .............................................. 52 

Graf č. 18: Vývoj růstu HDP Německa ..................................................................... 54 

Graf č. 19: Vývoj inflace Německa v letech 2002 – 2012 .......................................... 58 

Graf č. 20: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti Německa v letech 2002 – 2012 61 

Graf č. 21: Regresní analýza HDP Německa a výroby automobilů v ČR ................... 65 

Graf č. 22: Regresní analýza míry inflace Německa a výroby automobilů v ČR ........ 66 



Bc. Jakub Chlopecký: Možnosti odbytu jemného SiC v České republice 
  

 

2014  82 

 

Graf č. 23: Regresní analýza míry nezaměstnanosti v Německu a výroby automobilů 

v ČR ......................................................................................................................... 68 

Graf č. 24 IPP Německa a výroby automobilů v ČR .................................................. 69 

Seznam rovnic 

Rovnice č. 1: Sumární rovnice pro nejjednodušší výrobu SiC ...................................... 9 

Rovnice č. 2: Skutečná výroba SiC ............................................................................. 9 

Rovnice č. 3: Měření inflace pomocí CPI .................................................................. 15 

Rovnice č. 4: Výpočet míry inflace ........................................................................... 16 

Rovnice č. 5: Míra nezaměstnanosti .......................................................................... 17 

Rovnice č. 7: Výpočet reálného měnového kurzu ...................................................... 17 

Rovnice č. 8: Odhad parametrů přímky metodou nejmenších čtverců ........................ 19 

Rovnice č. 9: Odhad parametrů přímky metodou nejmenších čtverců ........................ 19 

Rovnice č. 10: Koeficient korelace ............................................................................ 19 

Seznam schémat 

Schéma č. 1: Základní údaje o společnosti Minervit .................................................... 5 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Mentální mapa diplomové práce 

Příloha č. 2 Databáze společností v automobilovém průmyslu 

Příloha č. 3 Dotazník 

  


