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Summary 
 
 In my presentation of document is processed comprehensive look for one year  

breakage period of worldwide economy in the early 21 century – so called World Financial   

crises. In the first part is parsed of previous worldwide crise of 30th years of 20 century 

and its implication. In next text is then possible to find many details of ongoing crise.  

After that follows analysis of behavior of the most famous cars producers where are 

mentioned facts about their decision in that not easy period be noted by lost of position of 

the most profitable of economy companies. Main part is focused on  eduction of negatives 

and positives impacts of crise manifestative of behavior in these subjects. They are obliged  

fast comform on said circumstancesses and extract from it for its next development to the 

best position in the market with cars. At the close are layout main expectations for fruition. 

 

Keywords: World Financial crises, car makers, decision of crise, positives and negatives 
impacts, market with cars 
 
 
Anotace 
  
 V předložené práci je zpracován ucelený pohled na jeden rok přelomové etapy 

celosvětového hospodářství začátku 21. století – tzv. hospodářské krize. V první části je 

rozebrána předchozí celosvětová krize 30. let 20. století a její důsledky. V dalším textu je 

pak možné najít mnoho podobností s právě probíhající krizí. Následuje rozbor chování 

nejznámějších automobilových výrobců, kde jsou uvedena fakta o jejich rozhodování 

v nelehkém období poznamenaném ztrátou pozice nejvýnosnějších podniků ekonomiky. 

Hlavní část je zaměřena na vyvození negativních i pozitivních dopadů krize projevujících 

se v chování těchto subjektů. Ty jsou nuceny se rychle přizpůsobit dané situaci a vytěžit 

z ní pro svůj další rozvoj tu nejlepší pozici na trhu s automobily. V závěru jsou pak 

vytyčeny hlavní předpoklady pro dosažení tohoto cíle. 

 

Klí čová slova: Hospodářská krize, automobiloví výrobci, rozhodování v krizi, pozitiva 
a negativa dopadů, trh s automobily 
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1 Úvod 
 
      Význam mé práce spočívá v nahlédnutí na počátek, průběh a dopady právě probíhající 

etapy světové ekonomiky tzv. hospodářské krize (HK) v automobilovém průmyslu.  

      Práce popisuje vývoj HK od konce roku 2008, kdy začaly zlom plně vnímat méně i 

více vyspělé ekonomiky celého světa. Následuje popis nejpodstatnějších rozhodnutí 

v průběhu roku 2009, ke kterým přistoupily podniky ovlivněné vývojem krize 

v automobilovém průmyslu. 

    Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat hospodářskou krizi, která způsobila 

naprostý převrat v celosvětovém hospodářství a najít její negativní ale i pozitivní stránky.  

     Dopady krize stály firmy i národní rozpočty neuvěřitelné množství finančních 

prostředků a tisíce zaměstnanců přišlo o práci a následně tím i o příjem peněz. To vyvolalo 

obrat od hospodářského růstu k deflačním tlakům způsobených poklesem cen. Cenový 

pokles snižuje firmám příjem, který zaviní další propouštění zaměstnanců. Krize ovlivnila 

všechny makroekonomické ukazatele států - nezaměstnanost, inflaci, hrubý domácí 

produkt (HDP) a platební bilanci.  

     Současná hospodářská krize je srovnávána s krizí ve třicátých letech 20. století 

označované jako Velká deprese. Probíhající krize je ale více koordinována státními zásahy, 

což ve své práci v jedné z podkapitol více rozeberu. Světové vlády už jsou poučeny 

minulou krizí a jejich opatření mají vést k regulaci a opětovnému oživení trhu. Vznikají 

poradní instituce seskupující největší odborníky v oblasti ekonomiky - finančníky, 

ekonomy, investory, profesory vysokých škol a další. Například v České republice vzniká 

uskupení nazvané Národní ekonomická rada vlády (NERV).  

     Manažeři všech firem zasažených krizí musí reagovat pružněji na požadavky trhu než 

v době ekonomického růstu. Musí přijímat mnohá nepříjemná opatření a vynášet 

rozhodnutí, která jsou vnímána ve velké většině jako negativní (například snižování 

osobních nákladů), ale ve svém důsledku mohou přinést firmě udržení se na trhu a 

přesunutí finančních prostředků do oblasti vývoje a inovací. 

     Vývoj a inovace jsou hlavními pozitivy, která každá krize přináší. Posouvají celou 

ekonomiku vpřed a tím činí lidstvo spokojenější. Firmy, které v době poklesu ekonomiky 

sází na investice do nových technologií a inovací, budou mít po skončení krize 

konkurenční výhodu před ostatními podniky, které v době krize snižují náklady právě 
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v oblasti investic, vývoje a také v marketingu. Zrovna marketing se nesmí v době krize 

podceňovat, protože ten má za úkol prozkoumat možnosti trhu a využít schopnosti firmy 

k jejich naplnění. 

 

2 Automobilový pr ůmysl p řed krizí 
 

Krize není v celosvětové ekonomice nový pojem. Některé jsou svým průběhem spíše 

varováním před větším problémem a s těmi se potýkají spíše jednotlivé státy, jiné dokážou 

zasáhnout celý svět a potom je nutností řešit tuto situaci globálněji.  

V této kapitole se analyzují podobnosti příčin poslední celosvětové krize a nynější krize, 

která zasáhla současnou ekonomiku. 

 

2.1 Předchozí krize, její p říčiny a d ůsledky 
 

Po první světové válce (1914-1918) byl v evropských státech nejvíce rozvinutý zbrojní 

průmysl, a proto byl nutný návrat k běžnému hospodářství ve většině zemí, které se 

účastnily válečného konfliktu. To přineslo možnost rozvoje všech potřebných odvětví 

v průmyslu i v zemědělství a návrat k běžné spotřebě. S růstem ekonomiky rostla inflace, 

která se odrazila na zadlužení států a to nejvíce u USA, které nebylo první světovou válkou 

výrazněji zasaženo. Spojené státy nebyly nuceny řešit poválečné otázky a to jim dalo 

možnost v těžkém období zvýšit hospodářský náskok před ostatním světem. Spolu se 

zadlužováním evropských států rostl na americké straně výrazně protekcionismus, který 

bránil Evropě splácet úvěry, což vedlo nejen k nahromadění platebních prostředků, ale i 

k velkému vlivu Ameriky na Evropu a na její jednotlivé ekonomiky. 

V 20. letech 20. století dosáhly akcie svého maxima, avšak v roce 1929 začaly jejich 

ceny zvolna klesat. V té době začali akcionáři s masovým prodejem akcií. To mělo za 

následek jejich další propad. Vznikla panika, která vyvrcholila 24. října, kdy akcionáři 

nabízeli přes 12 milionů akcií, o které v podstatě nikdo neměl zájem, jelikož i v této situaci 

byly nadhodnocené. Vše vyvrcholilo den poté v takzvaný černý pátek – 25. října, kdy 

newyorská burza vyhlásila krach. 

Černý pátek je označován jako den vypuknutí hospodářské krize v USA. Začaly 

bankrotovat společnosti, rostla nezaměstnanost, v důsledku čehož lidé i podniky zachvátila 
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panika. Některé banky, na které byl vyvinut přílišný tlak od věřitelů požadujících okamžitě  

své peníze, na to doplatily. To vše způsobilo celkový pokles produkce, omezení 

mezinárodního obchodu, pokles životní úrovně a posilování státního vlivu na ekonomiku. 

Spojené státy začaly po svých dlužnících z poválečného období požadovat předčasné 

splacení jejich dluhů. Celou Evropu ovládla krize. 

Všechny státy začaly hledat způsob, jak znovu nastolit ekonomickou stabilitu. USA si 

vytyčily program New Deal1, jenž obsahoval ekonomické a sociální reformy a soubor 

opatření nasměrovaných na státní zakázky a vybudování centrální banky. Hitler se 

v Německu orientoval na podobné cíle s tím rozdílem, že k jejich splnění měly pomoci 

vojenské zakázky.  

Z nutnosti příprav na možnou válku vznikla v řadě dalších zemí na konci 30. let 20. 

století spousta armádních zakázek, s nimiž přišlo i dlouho očekávané oživení hospodářství. 

To ale bohužel vedlo nevyhnutelně k rozpoutání dalšího válečného konfliktu – 2. světové 

války.2 

Několik desetiletí po 2. světové válce dochází opět k obrovskému rozmachu 

v ekonomice celého světa. Vrchol tohoto vzestupu nastal po přelomu 20. a 21. století. 

V tomto období je na nejvyšším stupni žebříčku ve zpracovatelském průmyslu postavena 

automobilová výroba a výrobci aut se tak stávají největšími zaměstnavateli světa. 

 

2.2 Růst a propad automobilového pr ůmyslu 
 

Během prvních let 21. století se trh s automobily rozrostl takovou rychlostí,  že začala 

převyšovat nabídka nad poptávkou. To znemožnilo automobilkám navyšovat ceny svých 

výrobků tak, aby byly schopné pokrýt veškeré svoje náklady a generovat požadovaný zisk. 

Při obrovské konkurenci v oboru a počínající finanční krizi šířící se z USA byl v tomto 

resortu nevyhnutelný propad prodejů. Ten spustil negativní spirálu. V této souvislosti 

museli výrobci aut začít snižovat své náklady, což v první řadě znamenalo snížení počtu 

zaměstnanců a přehodnocení dodavatelských smluv.  

 

                                                 
1 New Deal – neboli Nový úděl, je pojem, který se objevil v USA v době Velké hospodářské krize a 
označoval soubor opatření a reforem vlády prezidenta Roosevelta 
2 www.wikipedie.cz 
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3 Kde, kdy a pro č nastal zlom 

 
Nerozvážné využívání cizího kapitálu a podnikání s nepřiměřeným rizikem uvádí firmy 

v tržním hospodářství do problémů. Pokud se takovým problémům vystaví velká část 

finančních a na nich závislých firem celého státu, vede to dříve či později k pádu celého 

národního a v případě světové velmoci i celosvětového hospodářství. 

3.1 Současná krize p řišla op ět z USA 

 
Celosvětovou hospodářskou krizi odstartovala hypoteční krize v USA projevující se již 

koncem roku 2007. Američané nebyli schopni splácet své hypotéky a to spolu s klesajícími 

cenami nemovitostí způsobilo stamiliardové ztráty pro finanční společnosti. Burzy pak 

na vývoj na americkém trhu hypoték  reagovaly prudkým propadem.  

Zadlužené banky neměly přístup ke kapitálu potřebnému ke svému refinancování. 

Bankovnímu sektoru chyběly likvidní prostředky, což zapříčinilo nedůvěru v dostání 

závazků a banky si přestaly mezi sebou půjčovat. Ani snížení úrokových sazeb prosazené 

dvakrát v rozmezí čtyř měsíců Americkou centrální bankou (Fed) situaci zásadně 

nezlepšilo.  

Milníkem je označován bankrot jedné z největších amerických investičních bank - 

Lehman Brothers (25. září 2008), kterou nechal Fed bez varování a v rozporu s dosavadní 

praxí zkrachovat.3 Následovaly pády dalších významných investičních, pojišťovacích a 

jiných finančních institucí. 

Hypoteční krize se pak pandemickou rychlostí rozšířila do ostatních sektorů ekonomiky 

a dále do celého světa. Otevřeně se začíná hovořit o celosvětové hospodářské krizi.4  

Mezi prvními a pravděpodobně největší mírou zasáhla krize letecký a automobilový 

průmysl, což byly do té doby nejlépe prosperující průmyslové společnosti zaměstnávající 

přímo i nepřímo (tzn. u dodavatelských firem) velké množství zaměstnanců a tedy i 

potenciálních zákazníků všech krizí zasažených i v tuto dobu nezasažených resortů.      

 

                                                 
3 HN 3.9.2009 Meltzer: Politici současnou recesi záměrně nafukují - Allan Meltzer, prof. ekonomie 
4 www.podnikatel.cz 
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3.2 Vývoj krize v automobilovém pr ůmyslu b ěhem roku 2009 

 
Výrobci automobilů a dodavatelé automobilového průmyslu musí čelit vzniklé krizi, a 

proto začínají přistupovat k různým opatřením, která mají přinést záchranu a návrat 

do pozice silných a prosperujících firem, jakými byly v době před počátkem krize. 

Rozhodnutí bývají mnohdy velmi bolestivá, jelikož koncerny odprodávají některé své 

zavedené značky, propouštějí zkušené zaměstnance, vytvářejí plány na restrukturalizace a 

jsou odkázány na státní pomoci nebo na peníze od bank. Ty samotné jsou však ve velmi 

tíživé a ne nepodobné situaci jako krachem ohrožené automobilky. 

V následující části rozeberu nejdůležitější rozhodovací procesy několika významných 

značek světového automobilového průmyslu. V Americe se zaměřím na tzv.  Detroitskou 

trojku - GM, Ford a Chrysler, v Evropě na německý koncern VW a jeho českou dceřinnou 

společnost Škoda, na francouzskou automobilku Renault, Peugeot, Citroen a na italský Fiat 

a také na japonskou Toyotu. Popíši vstup a rozmach automobilových a investičních firem 

na východní trhy v Rusku, Číně a Indii.  

3.2.1 USA - Detroitská trojka – General Motors, For d, Chrysler 

 
Ve Spojených státech amerických se v oblasti Detroitu vyskytují tři významní 

automobilový výrobci, které pravděpodobně jako první zasáhla krize a kteří museli také 

jako první začít řešit situaci, do níž se následující měsíce začaly dostávat automobilky 

celého světa.  

Výrobci General Motors, Ford a Chrysler, neboli takzvaná Detroitská trojka, řeší krizi 

každý z odlišné pozice a s jinými rozhodnutími i dílčími výsledky. 

3.2.1.1  General Motors (GM) 

 
General Motors je americkou automobilkou, která dopad hospodářské krize pociťuje 

nejvíce. I když se GM už několik let před krizí potýkala se ztrátou ve svém hospodaření, 

nebyla tato situace pro výrobce amerických vozů varováním a nadále pokračovala ve svém 

dosavadním trendu. S propadem celosvětové ekonomiky se ztrátové hospodaření projevilo 

naplno a vedení bylo nuceno zasáhnout. 
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Nejprve počátkem roku 2009 začíná zvažovat možnosti uzavření nebo odprodání 

několika továren a také celých značek a to znamená i zrušení až 47 tisíc pracovních míst 

po celém světě (mimo USA je to kolem 26 tisíc pracovních míst), což představuje zhruba 

pětinu zaměstnanců koncernu. GM si chce ponechat z osobních vozů pouze výrobu značky 

Chevrolet, Cadillac a Buick a divizi nákladních automobilů GMC.5 

 Americká vláda je ochotná krachující automobilce (stejně jako jejímu menšímu 

rivalovi Chrysler) za určitých podmínek poskytnout finanční výpomoc. Jedním 

ze stěžejních požadavků je však restrukturalizace podniku a reálný plán vrácení půjčených  

peněz zpět do státního rozpočtu. Vláda žádá předložení ozdravného plánu automobilek.  

Automobilka GM však není schopna dost rychle předložit vládě USA plán na své 

ozdravení, a proto se připravuje na rychlý bankrot. Tomuto kroku by mohla zabránit už jen 

dohoda mezi majiteli obligací na výměně svého dluhu za akcie GM a také dohoda 

s odborovým svazem United Automobile Workers (UAW). 6 K dohodám ale nedochází a 

největší americká automobilka je tedy nucena v dubnu 2009 bankrot vyhlásit. Pod 

bankrotovou ochranou se automobilka GM nacházela šest týdnů. 

 Po skončení bankrotového režimu převzetím většinového podílu automobilky 

americkou vládou chce jít GM cestou zdravější, pružnější, zodpovědnější a hlavně 

výdělečné firmy. Majoritním vlastníkem nové GM se stává Americké ministerstvo financí, 

které vlastní 60,8% této firmy.  

Kvůli svému zeštíhlení GM rozprodává některé své značky:  

O terénní značku Hummer má zájem čínská společnost Sichuan Tengzhong Heavy 

Industrial Machinery. Dohoda o koupi tohoto legendárního sportovně-užitkového vozu má 

zachránit asi tři tisíce pracovních míst v USA.7 Prodej Hummeru má být dokončen v říjnu 

2009.  

Svou hluboce ztrátovou švédskou divizi Saab chce GM prodat též švédské rodinné 

firmě vyrábějící luxusní superrychlá sportovní auta Koenigsegg Automobile.8 Dále se 

snaží o prodej značky Saturn, pro kterého ale nemůže sehnat investora a o utlumení výroby 

značky Pontiac. 

                                                 
5 HN 17.-19.2.2009+ 
6 HN  14.4.2009 GM se musí připravit na rychlý bankrot, Sylvie Schwinke 
7 HN   4.6.2009 Hummer bude čínský a posílí ho investice - Jana Horká 
8 HN 17.6.2009 Saab kupuje milovník superrychlých aut - Václav Lavička 
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 Rozhodnutí, kdo bude novým vlastníkem německé divize GM - Opelu, je velmi 

obtížné a jednání jsou zdlouhavá. S největšími preferencemi se setkává kanadsko-rakouský 

výrobce autodílů Magna International. Magna by v budoucnu chtěla s Opelem expandovat 

na ruský trh, ze kterého pochází další z jejích potenciálních spoluvlastníků ruský peněžní 

ústav Sberbank.9 V Opelu však mají zájem investovat i další firmy - belgická investiční 

společnost RHJ International a čínská automobilka BAIC.  

 Německá vláda nejvíce upřednostňuje nabídku Magny. Právo ovlivnit prodej Opelu 

získala vláda v období bankrotového řízení, kdy firmě poskytla finanční pomoc ve výši 2,1 

miliardy Eur pro přežití. Mateřskému GM se ale nelíbí, že Magna se Sberbank chtějí také 

práva na intelektuální vlastnictví GM a to zejména na značku Chevrolet v Rusku. Banka 

Sberbank se zase brání situaci, že by nová GM chtěla mít přednostní právo odkupu Opelu. 

Všechny tyto spory dávají šanci druhému favoritovi. Tím je RHJ International, jenž by 

také nejcitlivěji řešil otázku zaměstnanosti v Opelu a nepožadoval by ani přílišné vládní 

záruky. RHJ je velice příznivě nakloněn i samotný GM.10 

 Ve druhém čtvrtletí 2009 se společnost Magna dostává do ztráty a to je samozřejmě 

další důvod k váhání GM s prodejem Opelu této firmě. Magně nepřeje ani nový šéf správní 

rady GM Edward Whitacre, který soudí, že Kanaďané by s převzetím Opelu získali také 

cenné know-how a tím by se stali nebezpečným rivalem pro americké automobilky. 

Po těchto úvahách by si GM svoji evropskou divizi nejraději ponechal, ale dobře ví, že je 

zapotřebí několika miliard nového kapitálu pro udržení automobilky na trhu a ty nemá.11  

 Přes veškeré námitky obou stran jednání pokračují. Magna má společně s ruskou 

bankou Sberbank převzít 55procentní podíl Opelu od GM, dosavadní mateřské společnosti 

by zůstalo 35 procent a posledních 10 procent mají vlastnit zaměstnanci podniku. 

Na těchto jednáních se rozhoduje zejména o další budoucnosti závodů Opel, které se 

nacházejí v sedmi zemích Evropy - v Německu, Belgii, Británii, Španělsku, Rakousku, 

Polsku a v Maďarsku. Berlínská vláda jako jediná přislíbila firmě, která zachrání značku 

Opel před zkrachováním 4,5 miliardy Eur, ale jelikož ponese hlavní finanční zátěž, chce 

za to zachovat co nejvíce míst ve čtyřech německých závodech nezávisle na tom, jakou 

efektivitu vykazují oproti ostatním evropským závodům. Toto jednání je ostatními zeměmi 

                                                 
9  HN   1.6.2009 Opel ovládnou Kanaďané spolu s Rusy - Václav Lavička 
10 HN   1.7.2009 Souboj o Opel se vyostřuje - Jana Horká, HN 16.7.2009 Bitvu o Opel svádí také Kreml - 
John Reed a Catherine Belton, HN 21.7.2009 Magna chce v Opelu vzšší podíl a prosadit se v Rusku - Václav 
Lavička 
11 HN 27.8.2009 General Motors hraje poker o Opel - Václav Lavička 
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označeno jako hospodářský patriotismus, který je odsuzován i Evropskou komisí (EK). EK 

proto během restrukturalizace Opelu střeží zachování pravidel hospodářské soutěže tím, že 

prověřuje legálnost a apolitičnost celé transakce.12   

 Na začátku listopadu GM oznamuje, že se rozhodl neprodat svoji evropskou divizi 

Opel kanadské společnosti Magna a ani žádné jiné společnosti. Označuje ji za strategickou 

značku amerického koncernu na evropském trhu s automobily. Němci jsou touto zprávou 

šokováni a slíbenou pomoc ve výši 4,5 miliardy Eur, která byla přislíbena kanadské 

Magně, vláda s okamžitou platností stahuje. Po GM také požaduje vrácení překlenovacího 

úvěru ve výši 1,5 miliardy Eur. Naopak potěšeni touto zprávou jsou v Británii, kde se 

vyrábí značka Vauxhall (sesterská značka Opelu).13  

 Po tak závažném rozhodnutí  vyměnilo GM šéfa evropské divize. Nový manažer 

má za úkol prosadit potřebné změny a zejména srazit výrobní náklady. Pokud 

restrukturalizace nepovede k ziskové výrobě bude automobilka opět nucena hledat nového 

investora.14 

 GM se restrukturalizací zbavuje dluhů vůči  vládám USA a Kanady, ale v Evropě 

by naopak finanční výpomoc pro zdejší divize přivítal. Evropská komise v této situaci opět 

zasáhla, protože chtěla zabránit dvoustranným dohodám jednotlivých států s vedením 

automobilky. Nechtěla, aby se jednotlivé vlády předháněly v subvencování 

restrukturalizace závodů Opel a Vauxhall. Země se nakonec dohodly, že budou postupovat 

společně. Německo se navzdory tomu rozhodlo, že se těchto jednání nezúčastní, i když by 

se mu pomoc Opelu bohatě vrátila na daních. Závody Opelu mají přebytečnou výrobu 

400 tisíc aut, po nichž není poptávka a záleží teď jenom na GM, kde továrny zruší a kde 

výrobu ponechá.15  

 Také švédská dceřiná společnost Saab nakonec zůstává v rukou GM, když výrobce 

luxusních vozů Koenigsegg odstoupil od smlouvy poté, co nesehnal peníze na nákup této 

značky. Firmu Saab je nutné modernizovat a to znamená investovat nemalé peníze. GM by 

mohl výrobu ve švédské divizi buď ukončit, nebo najít nového investora, kterým by se 

možná mohla stát čínská automobilka BAIC (Beijing Automotive Industry Company). 

Nejpravděpodobnější však zůstává varianta, že si Saaba GM ponechá stejně jako Opela a 

                                                 
12 HN 16.9.2009 Souboj vlád: propouštění v Opelu - Václav Lavička 
13 HN 5.11.2009 GM Opela neprodá. Německo je v šoku - Václav Lavička 
14 HN 11.11.2009 Nový šéf Opelu musí šlápnout na brzdu a šetřit - Jana Horká, Václav Lavička 
15 HN 24.11.2009 Protiúder: Německo nechce dát Opelu ani euro - Václav Lavička 
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provede restrukturalizaci sám. Hlavním důvodem je, že potřebuje mít v Evropě prestižní 

značku.16  

Na konci roku 2009 se o švédský Saab (dceřinou společnost GM) zajímají již tři 

společnosti. Jsou jimi nizozemský výrobce sportovních vozů Spyker Cars, který je také 

favoritem na koupi, dále je to americká firma Renco Group a třetí je čínská společnost 

BAIC. Některé výrobní technologie Saab prodává právě BAIC a spolupracuje s ním 

ve vývoji a výrobě vlastní značky.17 

Během roku 2009 se největší americké automobilce General Motors zatím nepodařilo 

prodat žádnou svojí značku. V divizích po celém světě bylo však z důvodu snižování 

nákladů a zefektivňování výroby zrušeno již 34 tisíc pracovních míst.18   

3.2.1.2 Chrysler 

 
Druhá americká automobilka Chrysler má během první poloviny roku 2009 problémy 

se svým potenciálním italským partnerem Fiatem. Ten pro platnost již podepsané ale zatím 

nezávazné dohody o strategickém partnerství požaduje výrazné snížení nákladů. V rámci 

této dohody by Fiat mohl získat pětatřicetiprocentní podíl v Chrysleru výměnou 

za technologie a přístup na zahraniční trhy. S výrazným snižováním nákladů nesouhlasí 

americké odbory UAW, a to by mohlo být příčinou zrušení dohody. Americká vláda si 

přitom právě tímto partnerstvím podmínila svoji další státní finanční pomoc Chrysleru.19  

Italská automobilka Fiat se po očekávaném uzavření aliance s americkým Chryslerem 

začíná zajímat o další automobilku, která má problémy s přežitím a tou je německý Opel - 

evropskou divizí krachujícího amerického koncernu GM. Dosavadní šéf Fiatu Sergio 

Marchionne se dává slyšet, že těžká krize, která postihla celý svět, je nejpříhodnějším 

časem pro vytvoření nové obří firmy. Fiat by se po spojení s Chryslerem a Opelem 

takovým obřím koncernem měl stát.20 Tento optimismus už nesdílejí zaměstnanci italských 

automobilek, protože dobře vědí, že pokud dojde ke spojení Fiatu s krachujícími 

                                                 
16 HN 26.11.2009 Saabu hrozí zánik. Nadějí jsou Číňané - Jana Horká 
17 HN různá vydání 12/2009 
18 HN 18.11.2009 GM po ozdravné kúře zklamal. Opět prodělal - Václav Lavička 
19 HN  16.4.2009 Fiat pohrozil ukončením jednání s Chryslerem, ČTK 
20 HN   5.5.2009 Fiat vytváří automobilového obra, Václav Lavička a Vladimír Kaláb 
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automobilkami, bude muset celý koncern přehodnotit a snížit své náklady a to by se dotklo 

i prodělečných italských továren.21  

 V červnu 2009 přebrali v automobilce Chrysler 50 procent akcií odboráři. Akcie 

získali směnou za dluh ze zvláštního fondu pro financování zdravotní péče o důchodce. 

Fond byl jedním z nadstandardních benefitů této automobilky.22 V červenci téhož roku 

získává Fiat 20 procent akcií Chrysleru uzavřením výše zmíněné aliance.  

3.2.1.3 Ford 

 
 Třetí z detroitských automobilek Ford se jako jediný obešel bez finanční pomoci 

státu a jako jediný ze tří největších amerických automobilek nebyl během krize nucen 

zažádat o bankrotovou ochranu před věřiteli. Kvůli problémům v GM a v Chrysleru se 

Ford stal nejprodávanější značkou v USA. Díky prodeji a útlumu některých značek GM se 

lidé více orientují na obdobné typy vozů z dílny Ford. Ten jako jeden z mála výrobců 

automobilů začal vykazovat po několika měsících ztráty opět zisk.23  

 Ford Motor prodává svou švédskou dceřinou společnost Volvo čínské společnosti 

Geely. Zájem měli i další investoři jako americké konsorcium Crown a znovu čínská firma 

Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC). Ta se též zajímala o převzetí vedení 

v německé automobilce Opel (dceřiné firmy GM) a rozvíjí spolupráci ve švédské divizi 

GM Saabu.  

Ford předpokládá, že s Volvo Car bude i nadále spolupracovat, i když si  

neponechává ve své bývalé divizi žádný podíl. Volvo by mělo získat s novým investorem i 

přístup na rychle rostoucí čínský trh s automobily. Ford již dříve v rámci své 

restrukturalizace prodal své značky - Aston Martin, Jaguar a Land Rover. V budoucnu se 

hodlá zaměřit pouze na značky Ford, Lincoln, Mercury.24 

3.2.2 Volkswagen (VW), Škoda Auto 
 
 Česká největší automobilka Škoda, dceřiná společnost německého VW, chce i 

v době krize do svých závodů investovat. Nejvíce se nyní orientuje na závod ve Vrchlabí, 

                                                 
21 HN 13.5.2009 Námluvy Fiatu s GM děsí Italy, bojí se o práci, Josef Kašpar 
22 HN   3.6.2009 Je to socialismus? ptají se Američané - Daniel Anýž, Odboráři z Detroitu se stali 
byznysmeny - Václav Lavička 
23 HN 13.7.2009 Nová GM slíbila razantní rozjezd - Jana Horká, HN 24.-26.7.2009 Ford Motor se vrátil k 
zisku 
24 HN 28.12.2009 Ford prodá Volvo čínské společnosti Geely - ČTK 
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pro který žádá od státu investici kolem 1,4 miliardy korun. Investice má pomoci rozvoji 

vývojových a vzdělávacích institucí firmy. Z peněz by také firma opravila vrchlabské 

silnice. Na oplátku Škoda Auto nabídne po rozšíření tohoto závodu, jenž by se měl až 

zečtyřnásobit, na 1800 nových pracovních míst.25 Obdobné investice stát poskytl již dříve 

konkurenčním českým výrobcům - TPCA Kolín a nošovické HMMC. Škoda Auto 

nepřetržitě pracuje na vývoji nových modelů aut a jejich uvádění na trh, ale i na vývoji 

samostatných autodílů. Dalším expandováním například směrem do Číny dává česká 

automobilka jasně najevo, že nečeká úpadek, ale naopak se snaží v době krize svoji firmu 

rozvíjet, aby po odeznění špatného období byla pro zákazníky co nejvíce zajímavá.26  

 Mateřská společnost Škodovky, Volkswagen, který má v úmyslu spojit se 

s výrobcem luxusních vozů Porsche, čelí nátlaku Evropské komise v Bruselu. Komise 

chce, aby německá vláda radikálně změnila, nebo nejlépe zrušila zákon o Volkswagenu. 

Zákon znemožňuje převzetí automobilky cizím většinovým vlastníkem, kterým se 

postupným skupováním akcií Volkswagenu stal nyní Porsche. Porsche se teď potýká 

s hluboce ztrátovým hospodařením způsobeným honbou za většinovým podílem ve VW a 

byl by v této situaci svolný s pouhým spojením firem, ale otázkou je, kdo koncern povede. 

Toho se samozřejmě nechce vzdát ani jedna strana.27 

 Aby Porsche udrželo vedení ve své firmě, chce začít jednat s jiným investorem, 

který by ho zachránil před ztrátou a toho nachází v emirátu Katar. Situace se však začne 

opět vyvíjet směrem ke spojení s koncernem VW, když se ukáže, že dluhy, které Porsche 

za poslední roky vytvořilo, dosahují nikoliv 10 ale dokonce 14 miliard eur. Dochází 

k převzetí vlády nad automobilkou Porsche Volkswagenem. Rodiny Porscheových a 

Piëchových (původní majitelé Porsche) se stávají se 30% akcií největším akcionářem 

ve VW-Porsche, dalším většinovým vlastníkem je dolnosaská vláda se svým právem veta 

na klíčová rozhodnutí (přes 20%) a investuje také emirát Katar (19%). VW toto převzetí 

vyšlo místo předpokládaných 4 mld. eur, které chtěl investovat, na dvojnásobek této 

sumy.28 

  

                                                 
25 HN 28.5.2009 Škoda Auto chce miliardu od státu, Vrchlabí si polepší. Díky Škodovce i státu, Marie 
Valášková 
26 HN 20.5.2009 Škoda vyrobí 550 tisíc aut, Škoda bude mít nové auto. Ale y Bratislavy, Vladimír Kaláb  
27 HN  13.5.2009 Piech: Porsche musí splatit své dluhy - Jana Horká, HN 28.5.2009 Nový „Lex 
Volkswagen“ rozlítil Brusel - Barbara Bublíková 
28 HN 17.-19.7.2009 Boj o budoucnost Porsche vrcholí - Jana Horká, HN 24.-26.7.2009 Porsche zamířilo do 
náruče VW - Václav Lavička 
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V říjnu 2009 Škoda Auto zahajuje kompletní výrobu ve své ruské pobočce v Kaluze, 

kde se doposud automobily pouze montovaly ze součástek vyrobených většinou v České 

republice. Tímto krokem definitivně vkročila největší česká automobilka na nový 

perspektivní trh a investovala na území, kde nalezne levnější pracovní sílu i levnější 

vstupní komponenty. Výrobu zahájila Kaluga po jednom modelu VW a Škody a během 

následujících let zde budou vyráběny všechny modely. Většinovými investory v Kaluze 

jsou VW, Škoda Auto a Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Kompletní výroba byla také 

podmínkou ruské vlády pro podporu celého projektu. Dovozní clo je v Rusku velmi vysoké 

(30%) a ruská vláda si též uvědomuje, že s výrobou se místnímu obyvatelstvu naskytne 

možnost nových pracovních příležitostí s možností lukrativních výdělků.29  

 V listopadu 2009 Škoda začíná vyrábět svůj nový model Superb Combi v závodě 

v Kvasinách. S tímto modelem chce uspět i na východním trhu, a proto tento vůz bude 

vyrábět závod v Číně a montovat se bude v závodech v Rusku, Kazachstánu, na Ukrajině a 

v Indii.30 

 Na konci roku 2009 německý koncern VW masivně investuje do rozvoje svojí 

firmy a zároveň dokončuje fúzi s Porsche. Největší budoucnost stejně jako ostatní 

automobilky i VW vidí v investování do vývoje ekologických modelů, nových moderních 

technologií a továren. Některé technologie jsou moderní až futuristické jako například 

moderní velkosklad vyrobených automobilů ve Wolfsburgu (viz. obr. č. 1). VW chce přijít 

na trh s novou generací motorů s lepším výkonem a menšími emisemi.  

Téměř polovina celého obnosu peněz určeného pro investice je určena pro německý 

trh. Peníze jsou určeny například na odkoupení slavné německé karosárny Karmann, která 

kvůli krizi přišla o většinu svých zakázek a musela tak v dubnu 2009 vyhlásit bankrot. 

Díky VW zde do roku 2011 vznikne až tisíc nových pracovních míst.  

Automobilka žádá na mimořádné valné hromadě své akcionáře o schválení emise 

nových preferenčních akcií, za které by mohla převzít svého dosavadního konkurenta 

automobilku Porsche. 

                                                 
29 HN 21.10.2009 VW a Škoda rozjely naplno výrobu v Kaluze - Václav Lavička, Jana Horká 
30 HN 23.11.2009 VW vynaloží na expanzi 25 miliard eur - Jana Horká 
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Obrázek č. 1: Moderní velkosklad VW ve Wolfsburgu (zdroj: HN r. 2009) 
 
 VW má do budoucna v plánu i převzetí pětinového podílu v japonské firmě Suzuki 

Motor a v budoucnu by chtěl tento podíl zvýšit dokonce až na třetinový. Suzuki a VW jsou 

jedny z mála automobilek, které v době krize nebyly ve ztrátě a naopak zvýšily svůj 

provozní zisk a to zejména díky expanzi na nové trhy - Suzuki v Indii a Volkswagen 

v Číně, Rusku a v Latinské Americe. Německá automobilka svými akvizicemi hodlá 

předčít v počtu prodaných automobilů světovou jedničku Toyotu. Výměnou za poskytnutí 

indického trhu může VW Suzuce nabídnout své know-how na výrobu vozů s hybridním 

pohonem nebo s naftovými motory.31 

3.2.3 Renault, AvtoVAZ 
 
 Naproti expanzi VW do Ruska, který doufá ve velký nárůst prodejů na zdejším 

území, ruská automobilka AvtoVAZ (kterou vlastní ruský miliardář Oleg Děripaska) 

zvažuje žádost o ochranu před věřiteli, protože její hospodaření je hluboce ztrátové. 

Výrobce kdysi velmi populární značky Lada má přislíbenou finanční podporu jak od ruské 

vlády, jejíž předchozí pomoc ve výši 25 miliard rublů už AvtoVAZ vyčerpal, tak od svého 

                                                 
31 HN 10.12.2009 Volkswagen získá pětinu Suzuki - Václav Lavička 
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čtvrtinového podílníka Renaultu. Pokud by  automobilka zkrachovala, přijde v ruském  

městě Toljatti o práci 102 tisíc zaměstnanců.32 

  Renault vlastnící čtvrtinový podíl v ruské automobilce AvtoVAZ, nechce pomoci 

firmě finančně, ale plánuje dodávání nových technologií pro modernizaci velmi 

zastaralého zařízení. Ruská automobilka bude muset ukončit pracovní poměr se skoro 30 

tisíci zaměstnanci. Měla by však  vzniknout dceřiná společnost AvtoVAZ zabývající se 

demontáží zastaralého zařízení, úklidem, údržbou a dalšími činnostmi, ve kterých by mohli 

najít uplatnění propuštění zaměstnanci. 

 Renault už v minulosti zachránil automobilky Nissan (Japonsko) a Dacia 

(Rumunsko), ale v ruské automobilce naráží na daleko větší problémy než v předešlých 

akvizicích (zastaralé technologie, špatná kvalita subdodávek). 33 

4 Negativa a pozitiva krize 

 
 Všechny automobilové závody se snaží zachovat a nebo ještě více navýšit svůj 

podíl na trhu. V době krize musí pro požadovaný výsledek vynaložit mnohem více úsilí. 

Snaží se o optimální složení svého výrobního (resp. prodejního) sortimentu, o proniknutí 

na nové trhy, o investice do vývoje a výzkumu, popřípadě  o zefektivnění výroby. Tyto 

snahy s sebou nesou četná pozitiva i negativa, která lze díky nashromážděným faktům 

v předešlých kapitolách a s přispěním dalších poznatků vydedukovat.   

4.1 Vládní stimuly                        
  

 Vlády mnoha zemí prosazují výpomoci postiženým resortům. Vědí, že i stát v krizi 

přichází o svůj příděl peněz v podobě daní do státního rozpočtu a pokud nechá stát padnout 

velké firmy, jakými automobilky obvykle jsou, nezaměstnané obyvatelstvo nebude 

koupěschopné a ovlivní to následně ostatní odvětví. 

 V září 2009 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 

prognózu, že hospodářská recese je u konce. Třicítka členských zemí OECD včetně Česka 

                                                 
32 HN 20.10.2009 Ruská automobilka AvtoVAZ zvažuje vyhlášení bankrotu - HOJ, ČTK 
33 HN 3.11.2009 Renault slibuje VAZ technologie, ne peníze - Václav Lavička 
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vykazuje známky oživení ekonomiky mírným růstem, i když je zřejmé, že jsou země 

celého světa silně závislé na vládních stimulech a rekordně nízkých úrokových sazbách. 34 

4.1.1 Šrotovné  
 
 Nejvíce viditelným vládním protikrizovým opatřením bylo jednoznačně šrotovné, 

které začalo během roku 2009 vyplácet na 13 zemí Evropské unie – Německo, Francie, 

Velká Británie, Kypr, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, 

Rakousko, Slovensko, Srbsko, Rumunsko – viz obr. č. 2  a mimo Evropu i USA, Rusko a 

Čína. Ne v každé zemi však přineslo očekávaný efekt a co nastane, až se ukončí jeho 

vyplácení, nedokáže nikdo odhadnout.   
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Obrázek č. 2: Výše šrotovací prémie v zemích EU  (zdroj: HN 2009) 
 

 Šrotovací prémie neboli „šrotovné“, jak je tato dotace běžně nazývána, začala být 

vyplácena jako podpůrný prostředek pro krachující automobilový průmysl. Ten byl 

poznamenán celosvětovou krizí ze strany investic a zároveň ze strany odbytu. Banky 

nebyly již ochotny investovat do hluboce zadlužených podniků, protože samy měly velké 

problémy se svými závazky. Zákazníci, kteří mnohdy vycházejí právě z řad propuštěných 

zaměstnanců a nebo z řad těch, kteří se kvůli situaci na trhu o práci obávají, většinou 

nespěchají s utrácením našetřených peněz, protože úspory mohou být zdrojem obživy. 

                                                 
34 HN 4.-6. 9.2009 Recese končí dřív, než se čekalo - Jana Horká 
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 Šrotovné mělo být rozhodujícím impulsem pro ty, kteří se nemohli rozhodnout, zda 

si nový vůz koupit nyní, nebo počkat až pomine krize. Šrotovné mělo přesvědčit 

nepřesvědčené a odměnit je šrotovací prémií. Vlády tím pomohly nejenom průmyslu, ale i 

sobě. S nákupem každého vozu plynou peníze z DPH, s výrobou každého vozu a výplatou 

každého zaměstnance se dostávají z daní z příjmů další finance do státního rozpočtu. 

Následně i agregátní poptávka při větším počtu nezaměstnaných, kterých by přibylo 

v případě krachujícího autoprůmyslu, je odlišná, což se opět odráží na příjmech státu. 

 Čeští výrobci automobilů mohou díky šrotovnému okolních států vyrábět pět dní 

v týdnu. Týká se to jak Škody Auto, kolínského TPCA, tak i nošovické  HMMC. Nejvíce 

se nakupují malé osobní vozy jako Škoda Fabie, Volkswagen Polo, malé vozy 

z automobilky TPCA v Kolíně Toyota Aygo, Peugeot 107 či Citroen C1 a podobně. 

Samozřejmě proto, že jsou nejlevnější, spolehlivé a nejméně nákladné na provoz.35  

 V USA zahájili program šrotovného  na podporu prodeje úsporných osobních a 

lehkých nákladních vozů v červenci 2009. Podmínky byly ministerstvem dopravy 

stanoveny tak, aby pomohly prodeji vozů od firem GM, Chrysler a Ford neboli americkým 

automobilkám, které mají výrazné finanční problémy. Nejvíce se však paradoxně prodávají 

vozy japonských firem Toyota Motor a Honda Motor.36  

  

4.1.1.1  Pozitiva šrotovného 

 
 Šrotovné začalo roztáčet pozitivní spirálu trhu, což mělo kladný vliv na veškerá 

odvětví průmyslu a potažmo i služeb ve všech zemích. Českou ekonomiku ovlivnilo 

zavedení šrotovného u okolních států a to zejména v Německu, jelikož právě na Německo 

je český export i celá ekonomika nejvíce orientována. Prémie umožnila obnovení velké 

části vozového parku celého světa a tím pomohla zlikvidovat stará auta, která už 

nedosahovala emisních limitů ani nesplňovala požadované bezpečnostní prvky uživatelů.  

 Možností nákupu nového vozu za přispění šrotovného vlády tedy napomohly 

bezpečnějšímu provozu na silnicích a zmenšení dopadů na životní prostředí, ale hlavním 

důvodem, který se naplnil, bylo zachování tisíců pracovních míst a tím udržení se stovek 

firem na trhu. 

                                                 
35 HN   9.4.2009 Automobilky nestíhají vyrábět, Vladimír Kaláb 
36 HN 27.7.2009 Američané zavádějí šrotovné - ČTK 
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4.1.1.2 Negativa šrotovného      

 
 Některé země zavedly šrotovné s nepříliš promyšleným scénářem. Například 

14. ledna 2009 se začíná vyplácet šrotovací prémie v Německu. Za auto starší jak 9 let 

poskytnuté k recyklaci dostal od německé vlády každý zájemce 2500 Eur na nákup nového 

vozu. Auto mohlo být kompletně odepsáno na náhradní díly. Není zde ale omezení, zda to 

bude jen některá součást nebo všechny díly z  celého jednoho auta. Vozy, které měly být 

recyklovány, pak byly dovážené např. i do České republiky. České autobazary tak musely 

snížit ceny, aby mohly konkurovat autům dováženým z Německa. 37 Sledovaný  efekt tedy 

nebyl zcela dosažen.  

 Autobazary se tak dostaly do velkých ztrát nejen z důvodu zavedení šrotovného, ale 

také kvůli přílivu extrémně levných ojetých automobilů z Německa. Prodejci starších vozů 

v Čechách zavádí proto začátkem dubna 2009 svoji alternativu šrotovného. Na protiúčet 

(10000,- až 50000,- Kč) vykoupí starší automobil jen s tou podmínkou, že zákazník byl 

majitelem svého prodávaného vozu již v minulém roce.  

 Řada odborníků není zajedno v zavádění šrotovného. Vidí v něm jednorázovou 

podporu zachraňující pouze jedno z mnoha krizí zasažených odvětví a odložení dopadu 

krize na další období.  I když šrotovné zavedla téměř polovina zemí EU, český prezident 

Václav Klaus protikrizový zákon, jehož součástí zákon o šrotovném byl, vetoval.38 

V Německu a v USA vlády zvažují, čím po ukončení této varianty podpory prodejů 

automobilů nahradí. Je zřejmé, že dojde k dalšímu útlumu prodeje a to by mohlo znamenat 

další propad ekonomiky.  

  

4.1.2 Výhodn ější dan ě, státní podpory 
 

 V únoru 2009 v České republice NERV navrhuje snížení odpisů firmám 

u nakoupených automobilů z pěti na tři roky a DPH by si podle návrhu mohli odečíst i 

majitelé osobních aut bez přepážky používané pro podnikatelské účely. 39 Ovšem kvůli 

možnosti úspory na DPH nyní budou firmy, které si chtěly obnovit svůj vozový park 

vyčkávat, jak s tímto návrhem naloží zákonodárci.  Na konci března český prezident 
                                                 
37 HN 3.2.2009 Cenový boj: ojetiny v. nová auta – M. Jirsová a kol. 
38 HN 24.8.2009 Americké šrotovné dnes končí - Jana Horká 
39 HN 3.2.2009 Ojetá a nová auta jsou v cenové válce – M. Jirsová a kol. 
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Václav Klaus odpočty DPH u služebních aut (užitkových i osobních) podepisuje. Prodejci 

automobilů jsou touto zprávou samozřejmě nadšeni, protože očekávají díky této novele 

zákona, která vstupuje v platnost od 1. dubna 2009, nárůst prodejů svých vozů.40  

  Pekingská vláda na podporu prodeje v automobilovém průmyslu snižuje v únoru 

2009 daň z prodeje malých osobních aut na polovinu a zlevňuje pohonné hmoty. V roce 

2010 bude Čína v poskytování úlev na daních pokračovat a chce tyto slevy rozšířit i 

na nákupy velkých aut s obsahem nad 1,6 litru. Díky vládním opatřením se v Číně trh 

s automobily velmi oživil již během roku 2009.41 Dále se Čína zaměřila na finanční a 

vládní podpory, takže poskytla peníze potřebným - na důchody a pro obyvatelstvo 

s nízkými příjmy.42  

 V USA vláda poskytuje kapitál, který představuje stamiliardy do bank, které se 

musí zaručit, že určitý objem peněz v podobě úvěrů poskytnou domácnostem například 

na nákup aut, zboží a na školné studentům. Banky, jenž budou chtít čerpat státní pomoc, 

projdou důkladnou státní inventurou pro zjištění počtu toxických aktiv43a možných ztrát 

v budoucnu.44  

 

4.1.2.1 Pozitiva vládních zásahů 

 
 Díky všem vládním stimulům, půjčkám, zásahům a změnám zákonů bylo 

zachráněno velké množství pracovních míst v automobilovém průmyslu a na něj 

navázaných odvětvích, které by bez této pomoci nebyly schopné v době krize čelit tlakům 

klesající ekonomiky. Jeden z hlavních cílů se tedy prozatím podařilo splnit. Za všechna 

tato rozhodnutí a výdeji peněz státy samozřejmě očekávají v budoucnu nárůst ekonomiky, 

který vrátí zpět peníze do státních rozpočtů.  

  

4.1.2.2 Negativa vládních zásahů     

V tržním hospodářství je jakýkoliv zásah státu odsuzován těmi, kdo věří 

v samoregulaci trhu, protože tím je porušena jeho podstata. Tím, že stát během 

                                                 
40 HN  30.3.2009 Klaus podepsal odpočty DPH u aut – Roman Šitner 
41 HN 11.2.2009 V Číně se prodalo více aut než ve Spojených státech – lav, Bloomberg 
42 HN 3.2.2009 Krizi zavinili ti, kdo žili na dluh, říká Wen – L. Barber a kol. – převzato z Financial Times 
43 Toxická aktiva – aktiva, která v čase ztratila hodnotu a tudíž investorovi nepřináší zisk 
44 HN 11.2.2009 Další miliardy pro banky na spadnutí – Lucie Tvarůžková 
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hospodářské krize intervenuje do finančních záležitostí podniků narušuje tržní 

samoregulaci. Návrat k normálnímu stavu bude velmi obtížný.  

Nejvíce přitom zasahují a regulují hospodaření vlády států, které právě díky volnému 

podnikání nejvíce zbohatly – například USA, Německo, Velká Británie. Tyto země mohly 

uvolnit obrovské finanční prostředky na pomoc krachujícím bankám, na šrotovné nebo 

na úvěry automobilkám.  

V některých zemích to vedlo dokonce tak daleko, že zásahy začaly více narušovat už 

tak špatnou ekonomickou situaci jiných států. Když chtěl například francouzský prezident 

Sarkozy, aby domácí automobilky přestěhovaly své závody ze zahraničí zpět do Francie, 

kde by zabránily rostoucí nezaměstnanosti ve své zemi, narazil na tvrdý odpor všech zemí 

Evropské unie. Nakonec od této myšlenky upustil, ale pomohl francouzským 

automobilkám alespoň státními půjčkami. Takovéto projevy jsou označovány jako 

protekcionismus, který může hospodářskou krizi jen uměle prodlužovat.   

Francie byla zemí, která byla otevřeně odsouzena za své protekcionistické smýšlení, a 

přitom snad všechny vlády uvažovaly nad tím, jak pomoci občanům své země a 

nevystavovaly je nadměrným dopadům krize.  

Například Rusko si jako podmínku pro podporu projektu kladlo kompletní výrobu 

automobilů VW a Škoda v Kaluze a ruská vláda také přislíbila finanční pomoc ztrátové 

automobilce AvtoVAZ. Podmínky si kladly také Německo při chystaném převzetí Opelu 

kanadskou Magnou, nebo USA při spojení Fiatu a Chrysleru. Vlády také začaly investovat 

do akcií automobilek, kterým tímto způsobem daly k dispozici peníze. Výměnou za to mají 

však určitá rozhodovací práva, jako je tomu ve VW-Porsche (akcie vlastní dolnosaská 

vláda) nebo u GM, kde americká vláda převzala většinový podíl. Tím se otevřela otázka, 

zda již nejde o určitou formu znárodnění.  

  

4.2 Závislá odv ětví 

 
Prodej nafty a benzinu přímo i nepřímo souvisí s poklesem výrob v automobilkách. 

Snížení cen pohonných hmot je jedním z důsledků poklesu exportu a vnitrozemské 

přepravy zboží,  stagnace ve stavebnictví atd. Také rostoucí nezaměstnanost snižuje 

spotřebu pohonných hmot, jelikož se omezilo denní dojíždění do zaměstnání. Členové 

OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) při pohledu na současnou cenu ropy ignorují 
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dohodnutý objem těžby. Vědí, že by surovina skončila pouze ve skladech. Rafinérské 

společnosti proto také doufají v brzký růst ekonomiky, který by opět vrátil poptávku 

po ropě na úroveň před krizí ve všech odvětvích ekonomiky.45 

 Své prodejny uzavírají dealeři, na které působí nejen dopadající vliv krize s celkově 

nižším prodejem, ale také neustálé snižování prodejních cen od automobilek, které chtějí 

být konkurenceschopné. Nízké prodejní ceny s sebou nesou nízké marže pro prodejce, a to 

vede v některých případech ke ztrátovým podnikům prodejců. K 1.1. 2010 navíc dochází 

ke zvýšení DPH z 19 na 20 procent. Výrobci i prodejci automobilů tak při snižující se 

poptávce a zvyšující se konkurenci zvažují, zda tento náklad promítnou do prodejních cen 

vozů, nebo zda jej ponesou sami. 

 

4.2.1 Dodavatelé 
 

Automobilový průmysl je resort, na který je navázáno mnoho dodavatelských firem. 

Ztráta zakázek v automobilovém průmyslu se nutně projevila i v omezení zakázek nejen 

u přímých dodavatelů. Nejvíce dopad pocítily příbuzné obory dodávající většinou 

autodílny, ale také například dodavatelé služeb. Jelikož dodavatelské firmy nedosahují 

obvykle takových velikostí jako automobilky samotné, musely o to obtížněji a důkladněji 

hledat řešení pro své udržení na trhu.  

4.2.1.1 Negativa dopadů krize na dodavatele 

 
Automobilky v době krize diktují ještě přísnější podmínky dodavatelským firmám než 

před příchodem krize. Zavádějí opatření, která jsou pro mnohé podniky likvidační. 

Např. prodloužení doby splatnosti za dodavatelské služby či zboží až na dobu dvou měsíců 

jsou především pro menší firmy z pohledu jejich cash-flow neúnosné. Tyto firmy se pak 

snadno dostávají do druhotné platební neschopnosti.  

Zákazník v podobě automobilky má obvykle dopředu dohodnuté s dodavatelem 

objemy dodávek dílů, ale když se auta přestala vlivem krize prodávat, zákazník začne 

uplatňovat reklamaci i na výrobky resp. vady, které by v době největšího rozmachu 

automobilového průmyslu neřešil. Automobilka dodané díly v době krize nepotřebuje 
                                                 
45 HN 23.3.2009 - Je krize - spotřeba nafty klesá – Miroslav Petr ; Nízká poptávka srazí cenu ropy – Martin 
Petříček 
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v tom objemu, jaký má nasmlouvaný, protože spousta autodílů vlivem menšího prodeje 

vozů leží skladem a podnik v nich má zbytečně uložené peníze. 

4.2.1.2 Pozitiva dopadů krize na dodavatele 

 
Automobilky vlivem častějších reklamací jednotlivých autodílů nutí své dodavatele 

vyrábět v mnohem větší kvalitě. Zákazník má v této době více čas hodnotit dodavatele a ti 

se musí více snažit, aby si udrželi dobrého odběratele. To má za následek investice 

do inovací, nových technologií a vývojů. Díky novým technologiím mohou inovovat své 

výrobky, zvyšovat rychlost jejich výroby a následné dodávky a to dokonce při zvyšování 

jejich kvality.  

Poslední kvartál roku 2009 je ve znamení řešení, jak se vypořádat s poklesy prodejů 

automobilů po skončení šrotovacích prémií v evropských státech.46 Dodavatelé zatím 

neuvažují o propouštění, ale snaží se hledat jiná východiska. Krátí pracovní doby 

zaměstnanců, přechází z vícesměnného provozu na jednosměnný, hledají nová odbytiště 

jak z pohledu teritoria tak z pohledu nabízeného sortimentu, nebo zavádějí doplňkové 

výroby či služby. Například firma Hella Autotechnik Nova vyrábějící automobilové 

světlomety pro odběratele, jakými jsou Škoda Auto, Ford nebo Volkswagen, zahajuje 

výrobu osvětlovacích těles pro letiště, ulice či veřejné budovy.47 Dodavatel se stále zabývá 

výrobou toho, co umí a na co má technologie, přestal být ale závislý na jediném odvětví a 

tím rozložil svá rizika. 

Ve slovníku firem se začíná objevovat nový výraz - outplacement, tedy pomoc 

při propouštění. Personální agentury, které v dobách hospodářského růstu sháněly nové 

lidi, inovovaly svou službu a nyní naopak začínají pomáhat firmám lidi propouštět. Nejvíce 

jsou tyto služby zapotřebí opět v automobilkách a firmách dodávajících jednotlivé díly 

do automobilů.48  

4.3 Nové investice 

  Všude ve světě probíhají v automobilkách velké změny. Naštěstí nejde jen o 

propouštění a snižování výrob, ale také se objevují noví investoři a majitelé, kteří mají 

chuť a hlavně peníze pomoci firmám, které mají problémy.  
                                                 
46 HN 1.10.2009 Škoda Auto zvažuje omezení výroby - Jan Záluský 
47 HN 7.10.2009 Dodavatelé dílů chtějí lidi udržet - Vladimír Kaláb 
48 HN 10.3.2009 - Recese „krade“ práci. A bude hůř – Jan Beránek, Zuzana Luňáková 
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Německá automobilka Daimler výrobce vozů Mercedes Benz získala nového 

hlavního akcionáře - arabskou investiční společnost  Aabar Investments PJSC. Nový 

investor chce spolupracovat na vývoji vozidel s elektrickým pohonem a na nových 

materiálech pro autoprůmysl. Nového silného investora, rodinu Quandtových, má také 

další německá automobilka BMW. 49  

Naopak loňská světová jednička japonská Toyota chce vzhledem ke své ztrátě 

zaviněné propadem prodejů, začít šetřit na fixních nákladech, mzdách zaměstnanců a také 

na investicích. Plánovanou expanzi odkládá, ale nechce zastavit ani jednu ze svých 

výrobních linek, i když vyrábí pouze na jednu pracovní směnu.50  

 

4.3.1 Vývoj, inovace 
 

Nikdy nebylo v ČR ani jinde na světě tak výhodné koupit si nový vůz, jako právě 

nyní v době hospodářské krize. Automobilky zlevňují své modely až o sto tisíc 

(např. Škoda Octavia). Příčinou pádu cen je nejen krize, ale i snaha automobilek 

vyprazdňovat své sklady se staršími modely. Lidé si stále častěji díky nižší ceně mohou 

dovolit pořídit nový vůz a nezřídka žádají právě poslední typ. Výrobci aut si stále častěji 

uvědomují, že musí nabídnout něco neotřelého, nového, čím osloví zákazníka právě ony. 

Dobrou prezentaci toho nejnovějšího splňují tradiční autosalony.51  

 Automobilové podniky se stále častěji orientují na ekologičtější provoz svých vozů. 

V těžké době neopomněly zaměřit svůj vývoj na nové modely i na nové typy, které budou 

zajímavé pro zákazníky svými nízkými emisemi. Evropský limit se bude již od roku 2012 

snižovat a v průměru by měl činit 140 gramů CO2 na kilometr.52   

Na ženevském autosalonu ve Švýcarsku, který se každoročně koná začátkem 

března, byl letos otevřen pavilon pod názvem Green. Zde byly vystavovány novinky 

v oblasti designu, ale třeba i elektromobily nebo vozy s jinými alternativními pohony.53  

 V dubnu 2009 je otevřen autosalon v čínské Šanghaji. I tady se opět představují 

všichni světoví výrobci automobilů bez ohledu na výraznou krizovou situaci u mnohých 

                                                 
49 HN  24.3.2009 Hlavní podíl v Daimleru získal arabský investor 
50 HN 11.5.2009 Toyota poprvé po 60 letech těžce prodělala, Václav Lavička 
51 HN 16.2.2009 - čl. Koupit auto v Česku je nejvýhodnější v historii 
52 HN 3. a 12. 3.2009 - Novinky v Ženevě: yeti, kuga, tesla – Vladimír Kaláb,  Audi loni ještě vydělala, letos 
čeká útlum         
53 HN 3. a 12. 3.2009 - Novinky v Ženevě: yeti, kuga, tesla – Vladimír Kaláb, Audi loni ještě vydělala, letos 
čeká útlum  
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vystavovatelů. Jsou zde vystaveny nejen na trhu právě dostupné modely a novinky, které 

budou uvedeny na trh po autosalonu, ale také vize budoucnosti - například elektrická 

trojkolka francouzské automobilky Peugeot.  

Na tomto autosalonu se také otevřela otázka čínských výrobců vozů. Doposud 

Číňané vyráběli nekvalitní kopie zahraničních značek, ale aktuálně chtějí zahájit výrobu 

vlastních zajímavých a kvalitních vozů a začít tak konkurovat dovozu. Čínské automobilky 

a investiční společnosti jsou častými zájemci o podíly v evropských divizích amerických 

automobilek. V Číně začíná být moderní luxus a ekologické myšlení a na to se místní 

výrobci hodlají zaměřit zejména.54    

 17.9.2009 začíná v německém Frankfurtu jeden z pěti největších autosalonů 

na světě. Představují se zde další alternativní vývoje - hlavně elektrické pohony, vozy 

s úspornými klasickými agregáty, hybridní vozy, technologie „plug-in“ umožňující dobíjet 

akumulátory elektromotoru zapojením do zásuvky atd. Poprvé díky Mercedesu vstoupí 

do sériové výroby vůz poháněný palivovými články a Škoda nabídne  zákazníkům Octavii 

jezdící na plyn LPG. Velmi očekávané je znovuvzkříšení automobilové legendy Trabantu, 

který by měl pohánět elektromotor.55 Objeví se také inovace v oblasti komfortních modelů, 

jako je například kombi verze luxusního Škody Super. Ta byla vyvinuta na základě 

průzkumu, kdy se zjistilo, že až 60% klientů v Česku i v Německu dává přednost kombi 

verzi před verzí sedan.56 

 Světové autosalony jsou největšími přehlídkami automobilů všech značek, kde 

výrobci vystavují výsledky z dílen svých vývojových inženýrů a designerů. Jsou to proto  i  

trhy s informacemi o nově vznikajících inovacích a vizích budoucnosti. 

 

4.3.1.1 Pozitiva vývoje a inovací 

 
Evropská investiční banka (EIB) schvaluje půjčku evropským automobilkám, které 

mají za úkol využít půjčených peněz na vývoj a výrobu modelů s nižší spotřebou a 

s nižšími emisemi oxidu uhličitého. Evropská unie chce touto cestou zabrzdit globální 

                                                 
54 HN  20.4.2009 Automobilky v Šanghaji soupeří o bezedný trh, Vladimír Kaláb 
55 HN 16.9.2009 Automobilky sází na „zelené“ vozy - Jana Horká, Vladimír Kaláb 
56 HN 15.9.2009 Škodovka představuje Superb Combi - Vladimír Kaláb 
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oteplování.57 Vývoj tak zajišťuje větší komfort pro zákazníka a zároveň přispívá 

ke zlepšení životního prostředí. 

Dalším pozitivem plynoucím z vývoje jsou mnohem bezpečnější automobily 

na vozovkách. Nová auta mají všechny komponenty, které mají nějaký dopad 

na bezpečnost provozu, kvalitnější, než měly předchozí verze. Tato skutečnost je 

vedle designu pro konečného zákazníka další podstatnou vlastností, podle které vybírá 

nový vůz. 

Korejský Hyundai nemá ani v době krize problémy s odběrem svých výrobků. 

Nošovická automobilka jede na plný výkon a tvrdí, že za kladnými čísly stojí zejména 

inovace, které svým zákazníkům nabízejí. Nejpřitažlivějšími inovacemi je maximum 

bezpečnostních prvků, nový diesel motor splňující budoucí emisní normu Euro 5, nebo 

ekologické verze automobilů vybavené systémem „stop and go“.58 59 

Je zřejmé, že automobilový průmysl už nikdy nebude to co býval. Stávající 

americké a evropské trhy jsou již nasyceny, nabídka je větší než poptávka a výrobci proto 

musejí přijít s převratnými novinkami, jakými bezesporu budou sériově vyráběné a cenově 

dostupné elektromobily. Ty nastartují nový životní cyklus automobilového průmyslu 

(viz obr. č. 3). 

 
Obrázek č. 3: Životní cyklus odvětví  (zdroj: Boučková J. a kol., Marketing) 

 
                                                 
57 HN    8.4.2009 Automobilky dostanou 866 milionů eur na „zelená“ auta, ČTK 
58 HN 22.-24.5. 2009 Hyundai prodloužil směny, Vladimír Kaláb 
59 „stop and go“ – systém vypínání a zapínaní motoru pouhým zmáčknutím plynového pedálu, vyvinuto pro          
městský provoz na semaforech 
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4.3.1.2 Negativa vývoje a inovací 

 
Mohlo by se zdát, že vývoj a inovace jsou oblasti, kterým nelze nic vytknout. Určitě 

je tomu tak z pohledu firmy mající dost finančních rezerv na nové vývoje a investování i 

z pohledu zákazníka jako konečného uživatele. Každá firma si toto ovšem dovolit nemůže 

a do nákladných a nejistých záležitostí se nepustí. Takové firmy ztrácejí konkurenční 

výhodu na trhu a dříve nebo později jsou její výrobky neprodejné a firma je odsouzena 

k zániku. To s sebou nese přírůstek nezaměstnaných lidí.  

Uvedený fakt není proto přímo negativem vývoje či inovací, ale spíše je zde znát 

dopad špatného hospodaření podniku, které se projeví v chybějícím kapitálu potřebného 

pro investice. U některých firem bylo právě toto důvodem k jejich obrovskému zadlužení. 

 

4.3.2 Nové trhy 
 

Celý vyspělý kapitalistický svět je již předimenzován automobilovými výrobci. 

Automobilky se proto předhánějí v získávání nových možností prodeje na trzích, kde ještě 

trh nasycen není. Takovými oblastmi jsou převážně východní země jako Rusko, Čína, 

Indie.  Trend je ovšem i opačný – společnosti východních zemí cítí příležitost svého 

rozvoje a investují v zemích,  ve kterých je již na vysoké úrovni vyvinutá technologie 

výroby.  

Čínské firmy, ruské banky a jiné východní podniky investují ve vyspělých západních 

státech a spojují tak své finance s výrobou zavedených značek. Například indická Tata 

Motors vyrábějící nejlevnější vůz světa Nano odkoupila od americké automobilky Ford 

Motor luxusní značky Land Rover a Jaguar, aby tak rozšířila své aktivity i mimo Indii.60 

Tento trend si uvědomila i automobilka General Motors (GM) a přerušila jednání 

s firmou Magna o prodeji dobře zavedené značky Opel/Vauxhall. GM také zastavil prodej 

švédské divize Saab. Prodejem by ztratila svá dlouholetá odbytiště v Evropě a přepustila 

by tím trh konkurenci. Nyní je čas rozdělování pozic a i krachující automobilky musejí 

zvážit, kde prodat a zda zrušit či zachovat své divize.  

 

                                                 
60 HN  23.3.2009 Nejlevnější vůz světa se začíná prodávat – Jan Záluský 
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4.3.2.1 Pozitiva získávání nových trhů 

 
Při získávání nových odbytišť má každá firma za cíl, dostat své výrobky do míst, kde  

nejsou její a pokud možno ani výrobky konkurenční firmy doposud příliš rozšířené. 

Takovými místy jsou pro západní automobilové výrobce zejména východní země. V našich 

podmínkách je už zcela běžné, že téměř každá rodina vlastní alespoň jeden automobil. 

Rusko nebo Čína jsou zeměmi, kde taková realita zatím není.  

Když podnik začne vyrábět pro odlišný trh, musí více využívat marketingových 

dovedností a znalostí. Průzkum trhu i celého vnějšího prostředí firmy, podnebí, zvyků, 

mentality a podobně využije při vývoji nových dílů a modifikací výrobků. Každá firma by 

mohla u nového segmentu využít studii PESTE61, která zkoumá faktory politické, 

ekonomické, společenské, technologické a vlivy životního prostředí. Všechny rozdílné 

požadavky z cizího trhu mohou výrobce poučit i o trhu známém, a to také může vést 

k dalším inovacím.62  

Získání nových trhů se zejména v době celosvětové krize děje fúzemi a akvizicemi 

různých značek automobilů. Automobilky se tím stávají silnější v konkurenčním boji. 

Častým jevem je, že se spojují značky západních  výrobců s východními:   

� francouzský Renault se spojil s japonským Nissanem; 

� francouzský Renault má také podíl v ruském AvtoVAZu; 

� francouzský PSA jedná o spojení s japonským Mitsubishi; 

� německý Volkswagen by rád odkoupil podíl v japonské Suzuce; 

� americký Ford prodal švédskou divizi Volvo čínské firmě Geely Automobile 

Holding, atd. 

Dochází tím k propojování know-how. Firmy pak mají možnost výběru toho 

nejlepšího v oblastech jako jsou design, technologie, bezpečnostní prvky, vliv na životní 

prostředí atd. Dalším pozitivem je rozšíření portfolia nabízených produktů s možností  

ušetřit náklady tím, že se využívá stejný díl ve více typech automobilů. 

Nesporným pozitivem investic na nových územích je pro místní obyvatelstvo přínos 

v podobě nových pracovních příležitostí a v případě automobilového průmyslu i lepších 

platových podmínek. Proto každá země vítá nové investory, kteří znamenají příliv peněz 

do státního rozpočtu. 
                                                 
61 PESTE – political, economic, social, technological, environmental 
62 Phillip Kotler – 10 smrtelných marketingových hříchů 
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Krize dala příležitost vstoupit na nové trhy značkám, které před krizí příliš známé 

nebyly. Tou je třeba Hyundai Motors a jeho dceřiná  společnost Kia Motors, které díky 

krizi prožívají na cizích trzích daleko větší úspěchy v prodejích svých vozů než na trhu 

domácím. 

4.3.2.2 Negativa získávání nových trhů 

V případě, že podnik uskuteční přemístění svého závodu z jednoho místa na jiné kvůli 

úspoře mzdových nákladů a nižších nákladů na vstupní materiály, negativně se to odrazí 

vzniklou nezaměstnaností na původním  působišti.  

Avšak i v případě zcela nové investice na novém trhu může dojít k negativnímu jevu. 

Například v nošovické automobilce Hyundai, jejíž odbyt aut vzrostl meziročně více než 

o polovinu, byli zaměstnanci dlouhodobě nuceni pracovat přesčas. Zaměstnanci ale 

intenzivní tlak na rozsah své pracovní doby neunesli a neuspokojivé pracovní podmínky 

řešili stávkovou pohotovostí. Výrobce byl nakonec donucen přistoupit na podmínky 

odborů.63 

5 Závěr 
 

Krize zasáhla automobilový průmysl velmi silně. To politici celého světa nemohli 

ignorovat a zavedli různé vládní stimuly jako šrotovné, výhodnější daně a další státní 

podpory. Nutila je k tomu i skutečnost, že na automobilový průmysl je navázáno velké 

množství lidí  a to nejen přímo zaměstnaných, ale i v dodavatelských firmách. Uvádí se, že 

na jedno pracovní místo v automobilce se váže dalších 12 míst v ostatních oborech a 

službách. Takovouto závislost nenajdeme v žádném jiném odvětví.64 Probíhající krize 

zvyšuje nezaměstnanost v naprosté většině států vyrábějící automobily. 

Ne vždy ale byla státní pomoc použita ke správnému účelu. Během krize poskytly 

vlády  bankám spousty peněz, které se ale z bank nedostaly k firmám a k lidem, kteří by i 

v této době rádi investovali. Mnoho těchto subjektů měla zájem investovat do oblastí 

spojených s automobilovým průmyslem už jen proto, že je vše levnější. Banky ale úvěry 

neposkytují, protože mají strach že se jim půjčené finance již nevrátí. Při tomto přístupu 

                                                 
63 HN různá vydání 12/2009 
64 HN 10.2.2009 – Automobilky tlačí na Česko a EU. S Čechem v čele – Lucie Tvarůžková 
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není však nikdo schopen opět roztočit ekonomickou spirálu do obrátek, které měla v době 

před počátkem ekonomické krize (před rokem 2007). 

Státy tak musejí přijít s dalšími intervencemi, aby ve svých zemích udržely míru 

nezaměstnanosti a tím „kvalitu života“ na přijatelné úrovni. 

Stát ale není jediný subjekt trhu, který se pokouší nepříznivé období zvrátit. Není 

např. ojedinělé, že si kvůli udržení pracovních míst nechávají sami zaměstnanci 

dobrovolně snížit plat. 

V neposlední řadě si i jednotlivé značky samy hledají způsoby, jakými se snaží 

udržet na trhu. Světoznámí automobiloví výrobci se vyznačují tím, že figurují na trhu 

každý již více než dvacet let. Můžeme tedy říci, že největší rozmach mají tyto značky již za 

sebou. Nastává éra fúzí, ze které by podle expertů z řad automobilových výrobců mělo 

vzejít po krizi nejvýše šest silných koncernů slučujících více značek  schopných hospodařit 

bez státní pomoci. Fúzemi dochází ke spojení technologií někdy i zapřísáhlých rivalů. 

Ovšem pokud se chtějí firmy udržet v nelítostném světě konkurence, musejí uskutečňovat i  

nepříjemné kompromisy.   

Nejdůležitějším kritériem pro udržení se na trhu je a vždy zůstane vlastní prodej. 

Vládní stimuly, snižování nákladů, fúze a další jiná opatření nebudou fungovat, pokud 

automobilky nebudou prodávat své výrobky. K tomu je kromě mimořádných 

technologických schopností a technických možností jednotlivých společností zapotřebí 

znalost požadavků a potřeb zákazníků tedy schopností marketingových. Firmy se musí 

snažit tyto potřeby zachytit a uspokojit. Každá společnost se orientuje na jiného zákazníka 

a čas ukáže, který přístup je správný. Některé automobilky sázejí více na bezpečnost, jiné 

na cenovou dostupnost, další třeba na design nebo spolehlivost. 

Třeba německá auta (např. VW) jsou známá jako velmi kvalitní, a proto se dobře 

prodávají i za vyšší cenu. Uživatel německého vozu je přesvědčen, že koupí vozu německé 

značky ve své podstatě ušetří na dalších nákladech při provozu. Naproti tomu auta 

americká (z továren GM) jsou vnímána zákazníkem jako velmi poruchová, a proto si i 

Američané pořídí raději než domácí značku automobil třeba japonského výrobce, jelikož  

jsou Japonci proslulí svým perfekcionizmem65 

Zajímavá je i strategie firem z pohledu investic. Německý výrobce VW neustále 

investuje do vývoje, výzkumu a inovací a nesnaží se ani v době krize snižovat náklady 
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v této oblasti. Po odeznění krize by mohl mít jistou konkurenční výhodu. Naproti tomu 

např. Toyota nechce v těžké době vynakládat peníze do dalších investic, ale chce raději 

reagovat pružněji na poptávku po svých vozech a tím snížit náklady a být tak 

konkurenceschopná svým způsobem. 

Po vypuknutí krize většina automobilek okamžitě škrtla náklady na reklamu a 

průzkum trhu. Jen nepatrné množství z nich (např. Ford, VW, Hyundai/Kia) zůstalo díky 

reklamě v tisku a  televizi neustále v povědomí zákazníků. Ostatní automobilky zřejmě 

nepřipustily, že by nejúčinnějším nástrojem budování povědomí o existenci značky byla 

právě reklama. Dalším důležitým prvkem pro oslovení masového trhu je rozložení typů 

vozů (nejnižší třída až luxusní vozy), které zaujme různé vrstvy zákazníků. Někteří výrobci 

dokážou navíc splnit i individuální nebo specifický požadavek každého zákazníka. Tím 

získávají skutečnou šanci se udržet na vrcholu, protože zákazník začne preferovat a 

u dalších lidí prosazovat konkrétní značku, což je pro firmu nejlepší reklama.66 
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