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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma, které jsem nazvala Ekonomické 

vztahy České republiky a Korejské republiky na příkladu automobilového průmyslu a firmy 

Hyundai. Toto téma jsem si zvolila proto, ţe se jedná o oblast, která je mi blízká a zajímá mě. 

Bakalářská práce byla věnována japonské automobilce Toyota, u automobilového průmyslu 

jsem zůstala: další světově významný automobilový koncern Hyundai se tak nabízel uţ proto, 

ţe bylo moţné srovnat pozice těchto dvou velikánů, jejich kořeny, podnikatelskou filozofii a 

kulturu. Toto srovnání se však nestalo součástí mé práce – přesáhlo to hranice koncepce této 

diplomové práce (není vyloučeno, ţe se někdy k této myšlence vrátím). 

Překvapilo mne, ţe není prozatím dostatek dostupných materiálů, které by se 

zabývaly konkrétně otázkou vztahů České republiky s Korejskou republikou, ať uţ v obecné 

rovině, nebo v rovině ekonomické spolupráce a vzájemných vztahů obou těchto zemí. Je to 

zvláštní uţ proto, ţe se jedná o téma v posledních letech hojně diskutované, zejména 

v Moravskoslezském kraji, kde byla postavena továrna společnosti Hyundai. 

První část práce věnuji ekonomickým vztahům České republiky a Korejské 

republiky. Nemohla jsem se vyhnout i obecnějšímu úvodu – seznámení s Koreou, 

zahraničními vztahy Korejské republiky a ostatních zemí od minulosti aţ po současnost. Na ta 

navazuje text o rozvoji hospodářství a průmyslu v oblasti Korejské republiky. Podstatnou část 

kapitoly – jak zní její nadpis – jsem věnovala otázkám obchodní a ekonomické spolupráce 

mezi Korejskou republikou a Českou republikou. Důraz jsem kladla na perspektivní oblasti 

vzájemného obchodu, nejdůleţitější okamţiky spolupráce, zejména v oblasti automobilového 

průmyslu. 

Druhá kapitola práce se zabývá vznikem a vývojem samotné automobilky Hyundai. 

Zaměřila jsem se na historii společnosti – její vznik a zaloţení, významné osobnosti, které 

stály u jejího zrodu. Z hlediska fungování firmy v českém kulturním prostředí jsem si všímala 

rozboru podnikatelské filozofie společnosti, která je uplatňována nejen uvnitř firmy včetně 

poboček po celém světě, ale také ve vztahu k zákazníkům. Pro větší názornost jsem shrnula 

nejdůleţitější a nejvýznamnější mezníky v průběhu doby působnosti společnosti na světových 

trzích. S tím souvisí i významný rys společnosti Hyundai, který dává jejímu podnikání 

významný celospolečenský rozměr: aktivity ve prospěch společnosti, které společnost 
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provozuje v rámci celého světa. Zaměřila jsem se na konkrétní, nejdůleţitější aktivity, díky 

kterým dochází ke zlepšování ţivota obyvatelstva v jednotlivých světových oblastech. 

Poslední kapitolu své práce jsem pojmenovala Hyundai Nošovice. Věnovala jsem se 

zaloţení továrny v Nošovicích, mimo jiné i zhodnocení dopadů, které výstavba továrny 

v průmyslové oblasti Nošovic s sebou přinesla – zejména dopady z oblasti ekonomické – 

zaměstnanost a oblasti ţivotního prostředí. Součástí praktických dopadů existence nošovické 

automobilky se stal dokument o společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (dále jen 

HMMC), který měl svou premiéru v roce 2010. Kromě svého pohledu na tento dokument 

jsem se snaţit získat názory a vysvětlení osob, které v něm buď přímo vystupují, nebo mají se 

společností HMMC něco společného. 

Cílem mé práce je ukázat na pozadí vývoje společnosti Hyundai, která se stala 

světovým výrobcem a dovozcem osobních automobilů, souvislosti s fungováním automobilky 

v České republice. K pochopení podnikové kultury a širšího zázemí jsem přiblíţila Korejskou 

republiku všeobecně, okolnosti jejího vzniku a vztahy, které udrţuje s ostatními zeměmi.  

V neposlední řadě bylo mým úkolem zaměřit se na fungování automobilky Hyundai v České 

republice a analyzovat výhody a nevýhody, které s sebou její vznik v zóně Nošovic přinesl. 

Součástí práce byly osobní odborné konzultace v průmyslové zóně v Nošovicích, kde se 

továrna společnost HMMC nachází. 
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1. Ekonomické vztahy České republiky a Jiţní Koreje 

v automobilovém průmyslu 

1.1. Korejská republika 

1.1.1. Základní geografické údaje 

Tuto část první kapitoly budu věnovat základním údajům o Korejské republice  

a zaměřím se také na okolnosti vzniku republiky.  

Jiţní Korea je úředním názvem označována jako Korejská republika. Rozkládá se  

na území, které zabírá plochu 99 270 km
2
. Státní zřízení je pluralitní republika. Jedná se  

o zemi s nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Hlavní město je Soul a úředním jazykem 

korejština, avšak existuje spousta různých dialektů korejského jazyka. Oficiálním 

náboţenstvím země je buddhismus a křesťanství. Především na jihu a západě země se 

nacházejí úrodné níţiny. Velkou část území, téměř 70 %, pokrývají chladné zalesněné hory. 

Níţiny slouţí zejména k pěstování rýţe a v Západním moři, které omývá břehy země, rybáři 

chytají ryby. 

Obyvatelstvo Koreje se vyznačuje smyslem pro humor a veselostí. Často jsou 

zaměňování díky svým rysům s Číňany a Japonci. Všichni obyvatelé Jiţní Koreje jsou hrdými 

patrioty, kteří nedají dopustit na své bohaté dějiny.
1
 

 Před rokem 1950 bylo hospodářství země zaloţeno výhradně na zemědělství. Poté 

začal rychlý růst průmyslové výroby, která je v součastné době na vysoké úrovni. Hlavní 

vývozní poloţky v tuto chvíli tvoří: strojní a elektronické zařízení, dopravní prostředky, 

zpracované potraviny, textilie, ocel. Jelikoţ se nejedná o komunistickou zemi, jako je tomu 

v případě nejbliţšího souseda Korejské lidově demokratické republiky, většina průmyslových 

továren je v soukromém vlastnictví.
2
  

 

                                                 
Kapitola byla koncipována na základě knih:  
1
 Velká encyklopedie zeměpisu. 2.vyd. Praha: Svojtka  & Co., 2003, 640s., str. 493. 

2
 VESELÝ, Z. Dějiny mezinárodních vztahů. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 

387 – 389. 
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1.1.2. Korejská válka a vznik Korejské republiky 

Korejská válka proběhla v letech 1950 – 1953. Jednalo se o první válku v době krize 

v období studené války v Koreji. Kdyţ vypukla, téměř celý svět zachvátila panika. 

Představovala hrozbu, ţe konflikt mezi dvěma zeměmi přeroste v konflikt celosvětový, mezi 

Východem a Západem.
3
  

Korea byla roku 1910 zabrána Japonskem. Podle dohod, které uzavřeli spojenci 

antihitlerovské koalice, se měla po 2. světové válce stát Korea opět samostatným státem. 

Obrat však přišel v roce 1945. Země byla obsazena sovětskými vojsky. Poté přišel návrh ze 

strany USA, aby byla země rozdělena na dvě zóny, kdy rozdělovníkem měla být 38. 

rovnoběţka. Korea se tak dostala do rukou OSN, která měla rozhodnout o její budoucnosti. 

Na konci roku 1947 tak měly proběhnout svobodné volby, na jejichţ platnost a správnost 

dohlíţela, pro tento účel sestavená, Dočasná komise OSN. SSSR však tyto volby nepodpořil, 

uskutečnily se v květnu roku 1948 pouze na jihu země.  

Na základě výsledků těchto voleb vznikla a byla vyhlášena Korejská republika v čele 

s prezidentem Li Syn-manem, který se těšil obrovské podpoře ze strany USA. Hlavním 

městem a centrem všeho dění se stal Soul, kde sídlily nejen všechny důleţité orgány 

republiky, ale i všichni vrcholní představitelé země. Tento nový reţim, který byl v zemi 

nastolen, byl uznán také OSN. Komunisté však měli s uznáním této vlády problémy. 

V prosinci 1948 tak Kim Ir-Sen, jejich vůdce, vyhlásil vznik Korejské lidově demokratické 

republiky. Ta vznikla na území, které se nacházelo severně od 38. rovnoběţky. Hlavním 

městem byl vyhlášen Pchongjang. Severní část země se netajila tím, ţe touţí po ovládnutí 

jihu, aby měla pod kontrolou celou oblast. Tlak ještě zesílil poté, co americká i sovětská 

vojska opustila území.  

Tak se také stalo 25. června roku 1950. Útok všechny překvapil a zaskočil. USA  

se proto snaţily Severní Koreu mezinárodně izolovat a Jiţní Koreu podporovat. 

Severokorejská vojska s pomocí zbraní Sovětského svazu zaútočila na jiţní část země. Díky 

rychlému a téměř bezproblémového přístupu se vojskům v krátké době podařilo obsadit 

většinu jiţního území, včetně hlavního města Soulu. Rada bezpečnosti OSN na podnět USA 

přijala rezoluci. Severní Korea byla označena za agresora války a bylo jí doporučeno, aby svá 

vojska z oblasti stáhla. USA a dalších 15 států zahájily vojenskou akci, která se nesla pod 

                                                 
3
 KRATOCHVÍL, P.; DRULÁK, P. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009, str. 132 – 134. 
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vlajkou a záštitou OSN. Velitelem vojsk se stal D. MacArthur. Chtěl dobýt celé území Koreje, 

čímţ by docílil jejího sjednocení. Během krátkého období se těmto vojskům podařilo získat 

zpět téměř celé jihokorejské území, jednotky dobyly také většinu území Severní Koreje.  

Do boje se v této fázi vrátila také Čína. Ta jiţ avizovala svůj zásah v případě, ţe dojde 

k překročení 38. rovnoběţky vojsky OSN. Do boje tak nasadila jeden milion svých 

dobrovolníků. Tato armáda s sebou přinesla nečekaný zvrat. Soul byl opět dobyt čínskými  

a severokorejskými vojsky. Jednotky OSN byly zatlačeny zpět za 38. rovnoběţku. Sovětský 

svaz se do bojů opět také aktivně vloţil a jeho podpora, kterou Severní Koreji věnoval, byla 

značná. Tentokrát byla za agresora války označena Čína. USA pohrozily dokonce pouţitím 

atomové bomby. OSN tak vyzvala k zastavení palby a k mírovým jednáním Sovětský svaz 

v červnu 1951. 

Jednání o příměří započala v červenci 1951 v Kesongu a Pchanmundţonu. Města  

se nacházela v demilitarizovaném pásmu, které bylo vytvořeno podél 38. rovnoběţky. 

Dohoda byla spadnutí na přelomu let 1951/1952. Kdyţ se však začala probírat otázka 

repatriace severokorejských a čínských zajatců, nastal problém. Většina se do své původní 

vlasti odmítala vrátit. Jednání tak musela být přerušena a znovu obnovena byla aţ po smrti  

J. V. Stalina v březnu 1953. Výsledkem byla 27. července 1953 uzavřená dohoda o příměří. 

Byla ustanovena speciální komise, která měla za úkol dohlíţet na dodrţování podmínek 

příměří. Členy komise se stali zástupci ze Švédska, Švýcarska, Polska a Československa.  

Tato ničivá válka nevedla prakticky k ţádnému výsledku. Na velké počty se však 

daly počítat lidské a materiální ztráty. Zejména lidské oběti byly téměř nevyčíslitelné.  

Na straně vojáků Severní Koreje byl jejich počet v řádu půl milionu, Jiţní Korea na tom byla 

o poznání hůře. Zde byly lidské ztráty v počtu 1,3 milionů vojáků. Na obou stranách země 

však přišlo ještě o ţivot po 1 milionu civilistů. Zahynulo také téměř milion vojáků čínské 

armády, 30 tisíc amerických vojáků a přes 3 tisíce vojáků z dalších států, které se na válce 

také účastnily. V konečném výsledku tak válka vzala na 5 milionů lidských ţivotů. 

Tato válka měla také zásadní vliv na vývoj vztahů mezi USA a SSSR. Jak  

se ukázalo, cílem uţ nebylo jenom porazit protivníka, ale zásadním způsobem ovlivnit jeho 

rozhodování a jednání.
4
 

 

                                                 
4
 VESELÝ, Z. Dějiny mezinárodních vztahů. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, str. 

387 – 389. 
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1.2. Mezinárodní politika, zahraniční vztahy a bezpečnost státu 

Tuto část své práce věnuji mezinárodní politice země, zahraničním vztahům a snaze 

Korejské republiky o udrţení bezpečnosti státu. 

1.2.1. Historie mezinárodních vztahů 

I přes svou dlouhodobou historii a tradici se Korea stala platným členem 

mezinárodních vztahů teprve nedávno. Své hranice otevřela okolnímu světu aţ v 19. století. 

Do té doby byla země izolována a styky udrţovala pouze se zeměmi, které byly jejími 

nejbliţšími sousedy. To znamenalo s Čínou a Japonskem. Velmi dobré vztahy měla Korea 

také s Indií, Persií a Ruskem.  

Nejvýznamnější však byly vztahy s Čínou. Tyto byly velice silné a těsné. Čína 

zároveň Koreu kulturně a politicky ovlivňovala. I přes to všechno si Korea dokázala stále 

uchovat svou samostatnost a nezávislost. O tu přišla aţ v roce 1910, kdy moc nad Koreou 

získalo Japonsko. Země trpěla pod krutou a tvrdou koloniální nadvládou Japonska celých 35 

let. Byla osvobozena aţ díky druhé světové válce, kdyţ Spojenci porazili Japonsko. USA  

a SSSR však během války uzavřely dohodu a země byla 38. rovnoběţkou rozdělena na dva 

celky. Roku 1948 tak vznikla Korejská republika. Poté začala Jiţní Korea své kontakty  

se světem rozvíjet. Významných z hlediska mezinárodní spolupráce je zejména několik 

posledních desetiletí. Vzhledem k vysokému ekonomickému rozvoji se Koreji podařilo 

navázat postupně styky, které v současné době pokrývají prakticky všechny země světa.
5
  

1.2.2. Současné zahraniční vztahy 

Korejská republika nyní spolupracuje fakticky se všemi zeměmi světa a tuto 

vzájemnou spolupráci se snaţí i nadále co nejvíce a nejlépe prohlubovat. Diplomatické styky 

udrţuje se 166 zeměmi. Četné zastoupení má také v mezinárodních organizacích, má 136 

velvyslanectví, konzulátů a zastupitelských úřadů. Zemi však i nadále ohroţuje hrozba útoku 

ze strany Severní Koreje. Proto se Korea ve své zahraniční politice přednostně zabývá 

otázkou obrany. Při kaţdé příleţitosti se snaţí, aby se se Severem sblíţila a vylepšila jejich 

současné vzájemné vztahy.  

                                                 
5
 Korea – data a fakta. Praha: nakladatelství JAN, 1992, str. 50. 
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Korejská republika stále usiluje o to, aby její prestiţ byla čím dál větší a její 

postavení, nejen v mezinárodním společenství, čím dál silnější. V září roku 1991 se stala 

aktivním členem OSN, kde se podílí na mnoha aktivitách. Zástupci Koreje jsou členy 

organizací, které OSN podporuje, zasedají také ve specializovaných orgánech této organizace.  

Cílem korejské vlády je uplatňovat hospodářskou politiku s jejíţ pomocí se bude 

Korea řadit mezi země světa s vysokým stupněm rozvoje. Významným krokem z tohoto 

hlediska je zejména podpora modernizace hospodářství. O své bohaté zkušenosti a znalosti  

se dělí s dalšími rozvojovými zeměmi.
6
 

1.2.3. Snaha o udrţení bezpečnosti státu 

Významným mezníkem v bezpečnosti státu byl rok 1950. Severní Korea s pomocí 

svých spojenců, SSSR a Číny, napadla hranice Korejské republiky. Jenom díky pomoci, 

kterou poskytla vojska OSN, se Korea dokázala ubránit. Dohoda o příměří byla podepsána 

roku 1953. I přesto však nad zemí visela hrozba, ţe země a její hranice nejsou v bezpečí  

a útok se můţe kdykoliv opakovat. Korea neváhala a navázala blízké vztahy s USA, zejména 

v oblasti vojenské spolupráce. V nedávné době došlo také k obnovení vztahů mezi státy 

bývalého Sovětského svazu, Čínou a Jiţní Koreou. Korea doufá, ţe tyto znovu navázané 

styky pomohou k posílení stability v oblasti.  

Spolupráce s USA má slouţit zejména jako prostředek, jehoţ prostřednictvím  

se Jiţní Korea brání hrozbě ze strany Severní Koreje. Ta tímto způsobem touţí poloostrov 

sjednotit. Severní Korea ve všech konfliktech vystupuje jako agresor. Alespoň tak jí vnímá 

veřejnost světa. Veškerý strach vychází z obavy, ţe Severní Korea začne prosazovat a plnit 

svůj plán, který souvisí s vývojem nukleárních zbraní. Nukleární zbraně přitom představují 

hrozbu pro celý svět, nejenom pro Korejský poloostrov a oblast severovýchodní Asie. Byl 

proto vytvořen silný tlak a Severní Korea pod tímto nátlakem souhlasila s tím, ţe se připojí 

k Dohodě o nukleární bezpečnosti. Tuto uzavřela s Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii. Podpisem pod touto dohodou dala souhlas k tomu, ţe na jejich zařízeních, které slouţí 

k výrobě atomové energie, budou v pravidelných intervalech prováděny inspekce.
7
  

 

                                                 
6
 Tamtéţ, str. 50 – 51. 

7
 Tamtéţ, str. 51 – 52. 
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1.3. Korejská diplomacie a posilování mezinárodních vztahů 

1.3.1. Korejská diplomacie a spojenci 

Korejská diplomacie má své základy spojeny s úzkou spoluprací se světem. 

Tradičními partnery jsou USA, Japonsko a samozřejmě země z oblasti Západní Evropy. Tyto 

mají společné nejen sdílené hodnoty liberální demokracie, ale vyznačují se také tím,  

ţe se při svém ekonomickém rozvoji orientují na trţní ekonomiku. 

Při svém vzniku a v prvních letech existence se Korejská republika orientovala 

zejména na státy, které jí byly schopny zajistit podporu. Nejvýznamnějším a nejdůleţitějším 

spojencem a obchodním partnerem byly a jsou Spojené státy americké. Stály u toho, kdyţ  

se republika utvářela. Poskytly jí politickou, vojenskou a hospodářskou pomoc, která byla pro 

Koreu velice významná a důleţitá. Dobré vztahy má Korea od roku 1965 také s Japonskem. 

Vztahy mezi těmito dvěma zeměmi byly po druhé světové válce narušeny a od roku 1965 

jejich spolupráce pokračuje a prohlubuje se. Toto platí ve všech oblastech. Spousta lidí však  

i nadále vůči Japonsku pociťuje zášť a to vzhledem ke vzájemné minulosti těchto dvou zemí. 

Západní Evropa je dalším významným spojencem, který udrţuje s Koreou dobré 

vztahy. Jedná se zejména o země, kterou jsou členy ES. Tyto státy, stejně jako Korea, 

prosazují zejména princip volného trhu a trţní ekonomiky. Spojuje je také ideál liberální 

demokracie. Po vytvoření společného evropského trhu v roce 1993 se spolupráce ještě více 

prohloubila. Jiţ předtím však byly země Evropského společenství třetím nejvýznamnějším 

obchodním partnerem. Korea se stále snaţí o to, aby přehodnotila styky a spolupráci 

udrţovanou se svými tradičními spojenci. Tak tomu je hlavně od ukončení studené války  

a rozpadu SSSR, tedy se vznikem nového světového pořádku. Vznikají tak nová, kvalitní 

partnerství. Ani toto však nemění nic na nepřátelské atmosféře, která i nadále panuje mezi 

Jiţní a Severní Koreou.
8
  

1.3.2. Diplomatické styky se socialistickými zeměmi 

Korea se vţdy snaţila o rozvoj vztahů, zejména pak se socialistickými zeměmi. 

Velký průlom nastal v roce 1988. Tento byl způsoben nejen vzestupem země, zejména 

v oblasti hospodářství, ale významně vzrostla také mezinárodní prestiţ země v důsledku 
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úspěšných Olympijských her. Korea tehdy ukázala celému světu jakou zemí ve skutečnosti  

je a co za moţnosti v sobě ukrývá.  

Země začala navazovat diplomatické styky. Jako první se jí to podařilo s Maďarskem 

v únoru roku 1989. Po prolomení této bariéry a úspěšnosti vztahu pokračovala dále. 

V listopadu 1989 přišlo na řadu Polsko a v prosinci téhoţ roku ještě Jugoslávie. V březnu 

1990 následovaly v rychlém sledu další země – Bulharsko, Rumunsko, Mongolsko  

a Československo. V září 1990 došlo dokonce k navázání a uklidnění vztahů se SSSR. Země 

byla velmi úspěšná. Navázat styky se všemi zeměmi, které patřily do východní Evropy, se  

jí podařilo během třiceti měsíců.  

V březnu roku 1990 došlo k jiţ zmíněnému navázání diplomatických vztahů mezi 

Koreou a tehdejším Československem. Od té doby se přátelské vztahy mezi zeměmi stále 

rozvíjejí a prohlubují, stejně jako jejich vzájemná spolupráce. V Praze se nachází korejské 

velvyslanectví a stejně tak tomu je v případě Soulu, kde je Velvyslanectví České republiky.
9
  

1.3.3. Mezinárodní spolupráce a mír 

Korejská republika se stala rovnoprávným členem OSN v září roku 1991. Od tohoto 

okamţiku se aktivně účastní všech činností této mezinárodní organizace. Tímto krokem  

se zavázala k tomu, ţe v rámci svého postavení v této organizaci, bude vţdy pomáhat tam, 

kde to bude nejvíce zapotřebí.  

Jiţ v říjnu následujícího roku byla zastoupena ve výkonných nebo řídících radách 22 

mezinárodních orgánů. Podílí se na rozhodování o řešení problémů, které jsou společné pro 

celý svět, jako jsou drogy, dodrţování lidských práv, ochrana ţivotního prostředí a programy, 

které mají za cíl hospodářský rozvoj. O své zkušenosti a poznatky, které získala během svého 

hospodářského rozvoje, se snaţí podělit s ostatními zeměmi. Méně rozvinutým tak kromě své 

podpory nabízí také aktivní pomoc. 

Korea je také členem Mezinárodního měnového fondu, Mezinárodní banky pro 

obnovu a rozvoj, kde působí v jejich prospěch. 

Významný krokem ze strany Koreje bylo zaloţení Korejského sdruţení pro 

mezinárodní spolupráci (Korea International Cooperation Agency – KOICA). Hlavním a také 
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nejdůleţitějším úkolem této organizace bylo podílet se na programu, díky němuţ dochází 

k pomoci věnované rozvojovým zemím.  

Země se snaţí také poskytovat pomoc v oblasti mezinárodní kulturní výměny. Proto 

také došlo v prosinci roku 1991 k zaloţení Korejské nadace (Korea Foundation), která tuto 

pomoc koordinuje a poskytuje ve sféře, která se zabývá mezinárodní kulturní výměnou.
10

 

 

1.4. Národní hospodářství 

Tuto část své práci věnuji základním údajům o korejském hospodářství. Zaměřím  

se zejména na rozvoj hospodářství, které bylo nebývale rychlé. Část věnuji také rozvoji 

průmyslu a odvětvím vědy a technologie. 

1.4.1. Korejský rozvoj a tempo růstu 

Hospodářský zázrak na řece Hangang. Tak je často nazývaná Korejská republika.  

Je to zejména díky poslednímu čtvrtstoletí, kdy země dosáhla nebývalého rozvoje. V roce 

1962 nastoupila cestu, jejíţ hlavním úkolem a cílem byl hospodářský rozvoj. Díky tomu  

se velmi rychle zařadila mezi země s nejrychleji se rozvíjející ekonomikou. Kdysi byla Korea 

povaţována za nejchudší zemědělskou společnost světa. Právě díky úspěšné cestě 

hospodářského rozvoje je to v současnosti země, kde se průmysl rozvíjí rychlým tempem  

a výše příjmů obyvatelstva střední třídy razantně stoupla.  

Tento úspěch je zaloţen zejména na zvolené hospodářské politice. Tu země orientuje 

především na export, vychází přitom však i nadále z reálných moţností, které země nabízí.  

Korea trpěla značným nedostatkem přírodních zdrojů. Také vnitřní trh nebyl příliš rozvinutý. 

Na druhé straně však země měla velký potenciál ve formě pracovní síly. Lidé byli velice 

schopní pracovníci s dostatečnou kvalifikací. V historickém měřítku byla Korea povaţována 

za zemi, jejíţ hospodářství není moc vyspělé, tedy spíše zaostalou. V roce 1945 došlo 

k osvobození z japonské koloniální nadvlády. V této době byla země bezohledně drancována, 

zejména hospodářsky. V ţádném případě se nedalo říct, ţe by země byla hospodářsky 

vyspělá, neexistovalo ani ţádné průmyslové odvětví, které by významněji vyčnívalo nad 

ostatními. Dobře na tom nebyla ani ekonomika země. Toto vše bylo zejména důsledkem 
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korejské války na počátku 50. let. Její následky se nesmazatelně vryly do tváře země a byly 

odstraňovány dlouhá léta.  

Hospodářské problémy, které byly svým rázem typické zejména pro méně rozvinuté 

země, suţovaly Koreu ještě v roce 1961. Lidé si zvykali na to, ţe ţijí v podmínkách extrémní 

chudoby. Negativním ukazatelem byl i roční přírůstek obyvatel, jehoţ hodnota činila 3%. 

Lidé neměli práci. Pro ty, kteří práci měli, bylo těţké si jí udrţet. Nezaměstnanost tak rostla 

rychlým tempem a oproti tomu úspory obyvatel byly skoro nulové. Do země se dováţelo vše, 

suroviny a základní výrobky. „Vývoz“ bylo slovo, které se nepouţívalo a nikdo jej neznal.
11

 

1.4.2. Průmysl a jeho rozvoj 

Vzhledem ke všem výše zmíněným okolnostem bylo třeba do hospodářského 

plánování země rázně zakročit. Byla proto přijata proexportní strategie industrializace. Vláda 

byla na počátku 60. let významným činitelem, který sehrál důleţitou roli při posilování 

ekonomického rozvoje.  

Jako první krok strategie bylo nutné změnit směnný kurs v zemi, byl přijat velmi 

realističtější. Souběţně s tímto bylo také dovoleno a umoţněno krátkodobé exportní 

financování, které do té doby v zemi neexistovalo. Došlo ke zjednodušení celních formalit. 

Pro ty, kteří se orientovali výhradně na export, to znamenalo velikou pomoc. Mohli dováţet 

nezbytné suroviny a produkty, bez jakéhokoliv omezení. Začala se taktéţ rozvíjet podpora 

zahraničních investic.  

Začaly vznikat pětileté plány rozvoje. První se datuje do období let 1962 – 1966. 

Jeho hlavním úkolem, který měl být naplněn, bylo vybudovat základy industrializace, coţ 

znamenalo přeměnit danou společnost ve společnost průmyslovou. V jeho průběhu byly 

vytvořeny takové podmínky, aby mohlo dojít k restrukturalizaci výroby. Tato proběhla  

ve všech odvětvích, od zemědělské výroby aţ k výrobě určené pro export. Extrémní vzestup 

byl zaznamenán zejména v odvětví lehkého průmyslu, konkrétně v oblasti průmyslu 

textilního. Velmi rychle se rozvíjel také průmysl těţký a chemický. V roce 1991 došlo 

k dokončení výstavby druhých spojených ţelezáren a oceláren. Díky tomu se Korea stala 

velice významným a důleţitým výrobcem oceli, ve srovnání se světem obsadila šesté místo 

v tomto ţebříčku. Dalším rychle se rozvíjejícím odvětvím se stala výroba sortimentu strojního 
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zařízení a vybavení. Velký a rychlý rozvoj zaznamenala také elektronika. Ta se začala ve 

velkém mnoţství ze země vyváţet. Prakticky všechny devizové prostředky pocházely a stále 

pocházejí z prodeje elektroniky a automobilového průmyslu.  

Naopak špatně na tom kdysi byl loďařský průmysl. Ten jiţ svůj vrchol dávno 

zaznamenal a nikoho nenapadlo ani pomyslet, ţe by mohlo dojít k jeho opakovanému růstu a 

vzestupu. To se však stalo a výroba v korejských loděnicích je v současné době opět na svém 

vrcholu. Velmi dobře je na tom také automobilový průmysl. Korejské vozy jsou velmi 

ţádané, nejen na trhu domácím, ale i zahraničním. 

V zemi stoupá poptávka po petrochemických produktech. K k jejímu pokrytí tak 

vznikly dva nové petrochemické komplexy. Ty navazují na rafinérie, které se táhnou kolem 

celého pobřeţí. 

Korea se specializuje zejména na výrobu cementu, potravinářského zboţí, překliţky, 

chemických hnojiv, obuvi, keramiky, skla, neţelezných kovů a zemědělských strojů. Podíl 

zemědělské výroby na rozvoji hospodářství nepatrně klesl, přesto se nedá říci, ţe by tato 

výroba stagnovala. Došlo k jejímu zdvojnásobení a to v rozmezí patnácti let od doby, kdy 

začal fungovat první pětiletý plán. V zemědělské produkci byl stanoven hlavní cíl. Země 

musela být soběstačná v produkci rýţe, která je nezbytnou součástí korejské kuchyně. Tohoto 

cíle bylo v průběhu let úspěšně dosaţeno. 

Země také zvýšila své hodnoty a ukazatele, které porovnávaly mnoţství vypěstované 

ovoce, zeleniny a dalších plodin, které se dobře prodávají. Vzhledem k probíhající 

industrializaci ubývá venkovského obyvatelstva. Lidé se stěhují do měst, kde si najdou lepší 

pracovní místa a uplatnění.
12

 

1.4.3. Věda a technologie 

V zemi, s postupem času a vlivem světových trhů, začínají upadat tradiční korejská 

exportní odvětví, která byla dříve velmi úspěšná. Tato jsou vázána na vysoký podíl lidské 

práce. Jedná se především o oblast textilního průmyslu, výroby obuvi a kompletace součástek. 

Toto jsou v dnešní době odvětví, ve kterých je Korea vystavena silné konkurenci rozvojových 

zemí. Aby těmto tlakům dokázala čelit a konkurovat, musí co nejrychleji dosáhnout rozvoje 

technického vybavení, které toto dovolí. 
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Věda a technologie jsou často skloňovaná slova v Koreji. Korejská vláda této oblasti 

věnuje zvýšenou pozornost, jelikoţ úzce souvisí se základem restrukturalizace průmyslu. 

Kladen je důraz zejména na odvětví, která se zabývají výrobou počítačů, polovodičů, 

robotové techniky a telekomunikací. Pozornost Korea obrací také na vývoj nových materiálů 

a biotechnologií. Nemalé peněţní prostředky a úsilí věnuje do výzkumu a vývoje zdrojů 

energie, zejména těch alternativních. Stejně tak tomu je u rozvoje oceánografické a letecké 

techniky. Země se snaţí a usiluje o to, aby zvýšila co nejvíce svou technickou úroveň a mohla 

se řadit mezi deset nejvyspělejších zemí světa.
13

 

 

Druhou polovinu první kapitoly své diplomové práce bych chtěla věnovat spolupráci 

Korejské republiky s Českou republikou. Bude se jednat o spolupráci ekonomickou, 

obchodní. Zaměřím se také na perspektivní poloţky vzájemné obchodní výměny  

a v neposlední řadě také na korejské firmy, které v současné době operují v českém 

obchodním prostoru. 
14

 

 

1.5. Spolupráce s ČR v ekonomické oblasti a oblasti obchodu 

První diplomatické styky mezi původním Československou a Korejskou republikou 

byly navázány v roce 1990. Jen se severní KLDR se styky udrţovaly do roku 1989. Na 

základě vřelých a dobrých poměrů mezi oběma zeměmi došlo k otevření velvyslanectví. 

V červnu 1990 se tak stalo v Praze, kde bylo otevřeno jihokorejské velvyslanectví. Následně 

na to došlo k otevření velvyslanectví České republiky v Soulu. V roce 1990 tyto země spolu 

uzavřely dohodu o ekonomické spolupráci a letecké dopravě. V roce 1994 navíc došlo 

k uzavření dohody o bezvízovém styku. Na základě těchto událostí začalo nově podnikat na 

území České a Slovenské republiky mnoho korejských podniků. 
15

 

Vzájemné obchodní vztahy uzavírané mezi Českou a Korejskou republikou jsou rok 

od roku významnější. V roce 2010 se tento objem zvýšil o 30 procent. To jenom v období od 

                                                 
13

 Tamtéţ, str. 65 – 68. 
14

 Všechny následující kapitoly byly koncipovány na základě: Korejská republika [online]. 2010. Dostupný 

z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/korejska-republika-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-

cr/7/1000786/ 
15
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ledna do srpna daného roku. Korejská republika zvyšuje díky tomu svůj objem obratu, nyní je 

na 18. místě světového ţebříčku. Přeskočila i takové země, jako je Turecko, Ukrajina nebo 

Brazílie. V porovnání s asijskými zeměmi zaujímá třetí místo, v těsném závěsu za Čínou a 

Japonskem. V souvislosti s Českou republikou je ta Korejská čtvrtým největším investorem u 

nás. Konkrétně továrna na výrobu automobilů společnosti Hyundai Motor Copany, která byla 

otevřena v Nošovicích, je v historii země největší investicí, kterou na našem území provedla 

jedna společnost. 

 

1.6. Smluvní základna vzájemné spolupráce 

Od roku 2004 je platná Rámcová dohoda mezi Korejskou republikou a ES o obchodu 

a spolupráci. Česká republika touto řídí své ekonomické a obchodní vztahy od května 2004, 

kdy se stala platným členem EU. Před touto dohodou se všechen obchod, uskutečňovaný mezi 

Českou a Korejskou republikou řídil česko – korejskou obchodní dohodou. Jiţ před 10 lety 

byly uzavřeny první mezinárodní smlouvy s Korejskou republikou, tyto však byly především 

ekonomické povahy.  

27. 4. 1992 – Dohoda o podpoře a ochraně investic. V tuto chvíli je tato dohoda zkoumána 

expertní skupinou a pracuje se na jejím novém textu. 

27. 4. 1992 – Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu. 

Prosinec 2007 – v Soulu podepsána Smlouva o sociálním zabezpečení. 

21. 4. 2009 – v Praze byla slavnostně podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi 

Korejskou a Českou republikou.  

Září 2010 – podpis dohody o volném obchodu. Tato dohoda byla uzavřena mezi Korejskou 

republikou a EU.
16
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1.7. Vzájemná obchodní výměna 

1.7.1. Bilance vzájemné obchodní výměny 

Zatímco v roce 2005 činil obrat obchodu 707 585 tis. USD, v roce 2009 byla tato 

částka v hodnotě 1 660 874 tis. USD. 

Světová hospodářská krize, která zasáhla prakticky celý svět, se nevyhnula ani 

vzájemnému obchodu uskutečňovanému mezi Korejskou republikou a ČR. V roce 2009 činil 

celkový objem vzájemného obchodu o 12 % méně, neţ tomu bylo v roce předcházejícím. 

Znatelný byl poté zejména pokles vývozu o 13,7 % z ČR do Korejské republiky, dovoz 

poklesl o 11,8 %. 

První polovina roku 2010 znamenala ekonomickou a hospodářskou stabilitu. 

Obchodní výměna mezi ČR a KR rostla. V porovnání se shodným obdobím roku předchozího 

vzrostla výměna o 31,7 %. V srpnu roku 2010 tak celkový objem vzájemného obchodu činil 

1,421 miliardy USD. Dovoz činil 1,251 miliardy USD, vývoz 169 milionů USD.  

Je zde však velmi citelný rozdíl ve vykazovaných statistikách vzájemného obchodu 

obou zemí. A to jak ve výsledcích vývozu, tak dovozu. Hlavní rozdíly, které od sebe statistiky 

odlišují, je v evidenci reexportu. To je výraz pro opětovný vývoz dovezeného zboţí.  

Do zboţí, které je vyváţeno z České republiky, zahrnuje korejská strana všechny výrobky dle 

země, odkud pocházejí. Naopak, kdyţ Korejská republika vytváří statistiky svého vývozu, 

směrodatné je pro ně místo (země) určení zboţí – např. Německo, Nizozemí.
17

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Tamtéţ. 



 16 

1.7.2. Český vývoz/dovoz podle komoditní struktury 

 

Hlavní exportní položky Podíl v % 

Hřídele převodové, převody, kola ozubené, setrvačníky apod. 14,2 

Hračky ostatní, modely zmenšené apod. na hraní i mechanické, skládanky 
9,00 

 

Čerpadla i se zařízením měřícím, zdviţe na kapaliny 5,95 

Části vozidel ţelezničních aj. 4,53 

Části, součásti traktorů, vozidel motorových osobních, nákladních apod. 4,48 

Kohouty, ventily aj. potrubí 4,28 

Oleje minerální a z nerostlin 4,21 

Odpad, šrot měděný 4,20 

Sklo ve tvaru kuliček, tyčí aj.  3,87 

Části, součásti strojů obráběcích 3,74 

Zdroj: ČSÚ – http://dw.czso.cz/ 

 

Těchto 10 poloţek je nejdůleţitějších. Představují 58,5 % celkového vývozu. 

 

Hlavní importní položky  Podíl v % 

Části, součásti traktorů, motorových vozidel 17,21 

Části přístrojů vysílacích, přijímacích, televizních, rozhlasových 10,00 

Auta osobní 6,29 

Zařízení pro automatické zpracování dat 5,67 

Části strojů psacích 5,37 

Přijímače televizní i kombinované 4,77 

Vlákna optická 4,33 

Přístroje elektrické pro telefonii 3,29 

Nástroje vyměnitelné pro nářadí ruční 2,80 

Zdroj: ČSÚ – http://dw.czso.cz/ 

Tyto poloţky tvoří na celkovém objemu dovozu téměř 66 %. 

V roce 2009 došlo v rámci dovozu k velice podstatné změně, která se týkala 

komoditní struktury. Největší nárůst byl oproti roku 2008 zaznamenán u poloţky části vozidel 

http://dw.czso.cz/
http://dw.czso.cz/
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motorových a ostatních. Tento velice dobrý výsledek úzce souvisí s továrnou automobilky 

Hyundai v Nošovicích. Ta zahájila svůj provoz v dubnu roku 2009.
18

 

1.7.3. Český export a jeho perspektivní poloţky 

Korejská republika se stále snaţí o to, aby rozvíjela obchodní vztahy a exportovala 

své výrobky do co nejvíce zemí světa. Svou snahu směřuje zejména do zemí střední Evropy, 

Českou republiku z této aktivity nevynechává. Její motivace exportovat je veliká, zejména  

se snaţí o prosazování na trhy v oblastech automobilového průmyslu, mobilních telefonů  

a elektroniky (domácí spotřebiče, audio-video, počítače + komponenty). Korejská republika 

se snaţí o to, aby si při dovozu mohla vybírat z mnoha různých dodavatelů. Tímto krokem 

chce docílit toho, ţe se omezí a sníţí jejich závislost na Japonsku a Číně a otevřou se jí nové 

trhy, kam bude moci exportovat své zboţí. Moţnosti konkrétně českého exportu jsou však 

limitovány. Můţe za to zejména vzdálenost. Naopak tradiční obchodní partneři – Čína  

a Japonsko – jsou ve výhodě. Ta je způsobena velikostí a specifičností trhů, ale také 

podobnou strukturou vyráběných komodit. Nejdůleţitější je však jejich geografická blízkost. 

Výhodou pro Českou republiku však mohou být její kvalitní a konkurenceschopné výrobky. 

Nejen díky propracovanému marketingu mají tyto šanci uspět, a to i na náročném korejském 

trhu. 

Od 15. 5. 2004 funguje přímé letecké spojení mezi Soulem a Prahou. Díky tomu 

došlo k tomu, ţe se ČR stává známější ve světě a můţe tak navazovat nové obchodní vztahy. 

Jako velmi potenciální se jeví spolupráce s Korejskou republikou v oblasti strojírenství. Jiţ 

v minulosti byla ČR dodavatelem pro korejský loďařský průmysl, kam dováţela především 

ocelářské výrobky a hřídele. Jelikoţ se výroba v korejských loděnicích zvyšuje, počítá  

se s růstem zakázek také pro ČR. Velký zájem je i přes veškerou konkurenci, která nabízí 

mnohem levnější sklo, o sklo české výroby. S tím souvisí také křišťálové výrobky, porcelán  

a keramika. Korejský spotřebitel dává, naštěstí pro nás, stále přednost kvalitním českým 

výrobkům a výrobcům, u kterých dokáţe taktéţ ocenit propracovanou kvalitu.  

Na korejský trh Česká republika proniká i pro ni s příznačným a světoznámým 

pivovarnictvím. Zejména mezi mladší generací korejského obyvatelstva obliba českého piva 

vzrůstá. V tuto chvíli jsou z České republiky do Korejské republiky dováţeny dvě značky 

piva. Jedná se o Plzeňský Prazdroj a pivo Brouczech. Export z většiny známých českých 
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pivovarů je v tuto chvíli limitován. Velké mnoţství vlastní zahraniční majitelé, kteří také 

rozhodují o tom, kam bude jejich pivo exportováno. V roce 2002 došlo ke zrušení 

legislativních překáţek, které upravovaly dovoz zařízení pro malé pivovary a minipivovary. 

Tímto vzrostla moţnost pro české výrobce těchto zařízení se na dovozu do Korejské republiky 

podílet. Tato zařízení jsou instalována zejména do restaurací menších hotelů.
19

 

1.7.4. Tradiční a nové obory korejského průmyslu 

Korejská republika rozlišuje mezi dvěma obory průmyslu. Jedná se v první řadě o 

tradiční průmyslová odvětví. V těchto má Korejská republika většinou jiţ dlouhodobý zájem 

o spolupráci. Druhou část tvoří obory, které jsou označované jako nové. Tyto byly vytipovány 

jako obory, které podpoří růst ekonomiky země. Rozvoj těchto oborů bude podporován 

státem. 

Tradiční obory: 

- Strojírenství  –  zejména dodávky pro loďařský průmysl 

-  Elektronika – subdodávky součástí, které se pouţívají při výrobě 

polovodičů, elektronických přístrojů a přístrojů určených k mobilní komunikaci 

-  Spotřební zboţí – sklářská produkce, porcelán, biţuterie 

-  Chemický průmysl 

-  Obranný průmysl.  

 

Nové obory: 

- Energetika – tato oblast byla vytipována a vybrána jako stěţejní pro 

příštích pět let. Korejská republika patří mezi země, které jsou závislé na dovozu 

surovin. Na světovém trhu dochází stále ke zvyšování cen těchto surovin. Nejen proto 

se korejská vláda rozhodla, ţe podporu dostanou zejména ty aktivity, díky kterým  

se sníţí závislost země na dovozu. Jednou z mnoha moţností, jak tuto závislost sníţit 
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je výstavba vlastních jaderných elektráren. ČR by se v tomto případě mohla stát 

subdodavatelem a podílela by se na dodávkách materiálů a komponentů pro jejich 

výstavbu.  

- Hi-tech obory – mezi tyto obory patří zejména perspektivní obory, jako 

jsou informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie a robotika. O výrobky 

těchto hi-tech oborů se má během pár let opírat celý korejský export. ČR zde má opět 

moţnost podílet na výrobě, konkrétně dodáváním komponentů.  

- Ochrana ţivotního prostředí a klimatu a obory s tím související – v roce 

2009 vznikl plán pod názvem Green New Deal. Tento v sobě zahrnuje spoustu 

projektů. V souvislosti s tím je plánován také vznik nových pracovních míst. Zároveň 

je zde kladen velký důraz na rozvoj technologií, které jsou šetrné k ţivotnímu 

prostředí. Jedná se zejména o výstavbu vodních cest a přehrad.
20

 

 

1.8. Firmy s účastí korejských investorů ve vzájemném obchodu 

Významným datem spolupráce mezi ČR a Jiţní Koreou je 7. 7. 2006. Toho dne byla  

u nás registrována firma Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. V průmyslové zóně 

v Nošovicích se započala výstavba nové továrny. Provoz v ní byl zahájen v roce 2008. 

Společnost spustila dvousměnný provoz, při kterém disponuje výrobní kapacitou 200 000 

vozů ročně. Plánuje se zvýšení výrobní kapacity na 300 000 kusů ročně, s tímto však souvisí 

zavedení třetí směny. Kdyţ korejští investoři viděli úspěch Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, rozhodli se do českého ekonomického a obchodního prostoru také vstoupit.  

Jiţ v roce 2005 byla v ČR registrována společnost SungWoo Hitech, s. r. o. 

V průmyslové zóně, která se nachází v oblasti Ostrava – Hrabová, má svůj závod, ve kterém 

probíhá výroba součástí pro automobilový průmysl.  Konkrétně lisovaných plechových dílů. 

Před vstupem těchto dvou společností byla jedinou významnou investicí v ČR ze strany 

Korejské republiky vstup Daewoo Motor a společnosti LG v Hranicích. Společnost Daewoo 

Motor vstoupila v roce 1995 do české firmy Avia Letňany, která se zabývala výrobou 

nákladních vozidel. Po vstupu korejského investora se společnost přejmenovala na Daewoo 

Avia, a. s. Původní plán oţivit skomírající prodej a výrobu se však nepovedlo naplnit. Došlo 
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tedy k převzetí automobilky Daewoo firmou General Motors, která rozhodla o ukončení 

působnosti a spolupráce v ČR. K rozpadu partnerství došlo v dubnu 2005, kdy firma Daewoo 

opustila Avii. 

Nejvýznamnější firmou, která v tuto chvílí působí na českém trhu, je pobočka 

Hyundai Motor a dceřiná společnost Kia Motors. I přes velkou konkurenci si upevňují své 

postavení na trhu. Za zmínku stojí také firma Hankook Tire. Působí rovněţ v automobilovém 

průmyslu, konkrétně se specializuje na dovoz pneumatik na český trh. Elektrospotřebiče, 

audio a TV nosiče, monitory a mobilní telefony nabízí pro české zákazníky od 6. října 2005 

společnost LG Electronics Czech Republic. 

Korejské firmy i nadále projevují zájem o specifické oblasti a výrobky českých 

exportérů. Jedná se v první řadě o: porcelán, křišťálové sklo a lustry, biţuterii, transformátory, 

kabely, medicínské nástroje, vakcíny, výrobky strojírenského průmyslu, chemické látky  

a suroviny.  

Jelikoţ je Korejská republika členem OECD, můţe se spoléhat v případě nutnosti  

na to, ţe jí bude poskytnuta humanitární pomoc. Toto nebylo v uplynulých letech třeba, ani 

konkrétně ze strany ČR. Nebylo nutné Korejské republice pomáhat ani při tsunami v prosinci 

2004. Tehdy bylo sice zasaţeno rozsáhlé území jihovýchodní Asie, Korejské republice se 

však vlna jako zázrakem vyhnula.
21

  

 

1.9. Výměna v oblasti sluţeb 

Dominantní postavení ve vývozu českých sluţeb zaujímá ČSA. Také pobočka 

společnosti v Soulu má podíl na tomto výborném výsledku. Na kaţdém leteckém spoji prodá 

36 ks letenek. 

Rostoucí tendenci má také oblast cestovního ruchu, konkrétně z Korejské republiky 

do ČR. Počet korejských návštěvníků českých zemí rok od roku roste. Důleţitým krokem 

bylo jiţ zmiňované zavedení přímé letecké linky Praha – Soul. Svou propagační pobočku má 

v Soulu i společnost Czech Tourism. 
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Úměrně s růstem korejských investic roste také poptávka po pracovní síle. Korejská 

republika se přesto snaţí ochraňovat svůj trh sluţeb. Poskytovatelé sluţeb jsou stavěni před 

neobchodní překáţky, které mají za úkol pečovat o stabilitu korejského trhu. Tyto jsou patrné 

např. v oblasti poskytování právních sluţeb. Jako jedna z posledních asijských zemí odmítla 

Korea tento trh liberalizovat. V praxi to znamená, ţe ţádná zahraniční právnická firma 

nezaloţí svou pobočku v Jiţní Koreji. Přestoţe jsou zahraniční právníci často zaměstnáváni 

v korejských kancelářích jako konzultanti někdy i více neţ 20 let, ani oni zde nemohou 

provozovat svou praxi. Jsou zde nastaveny takové podmínky, ţe nikdo z nich není schopen 

úspěšně sloţit korejskou advokátní zkoušku (bar exam). Jenom tato by je poté opravňovala 

k zaloţení své soukromé praxe. 

Jisté bariéry existují také v oblasti logistických a dopravních sluţeb. Zde se jedná  

o certifikační proces. Kritéria jsou opět totiţ nastavena tak, aby přesně vyhovovala pouze 

domácím firmám. Problém se vyskytuje také v nedostatku standardizace, která je v souladu 

s mezinárodně uznávanými normami. V důsledku to znamená, ţe českým dopravcům 

zbytečně rostou náklady. 

České firmy tak mají v oblasti sluţeb moţnost uspět tam, kde existuje poptávka 

korejských firem. Jde převáţně o sluţby v oblasti personální, právní, sluţby související 

s investiční a obchodní činností. I v těchto případech se však jedná pouze o navazování 

kontaktů a případnou spolupráci s fungujícími korejskými firmami. Zmiňované bariéry 

českým firmám neumoţní zakládání nových, vlastních poboček.
22
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2. Vznik a vývoj automobilky Hyundai 

2.1. Historický vývoj společnosti 

2.1.1. Osobnost zakladatele – Ju Yung Chung 

Ju Yung Chung se narodil v roce 1915 jako první z osmi dětí chudého vesničana. 

Pocházel z podhorské oblasti, která leţela na severu Koreje. Uţ od útlého dětství byl otcem 

veden k tvrdé práci. Vstával časně ráno a odcházel pracovat na pole, kde trávil celý den. 

Jelikoţ měl dalších sedm sourozenců, trpěla rodina permanentním nedostatkem peněz. Ty 

stačily pouze na velmi skromnou obţivu. S tímto se Ju Yung Chungovi ţilo velmi těţce  

a špatně. Proto si předsevzal, ţe svůj ţivot musí změnit.  

Byl plný nadějí a snů, které však bylo moţno realizovat jen ve velkém městě, nikoliv 

v rodné vsi. Město pro něj představovalo velké mnoţství rozmanitých příleţitostí, proto touţil 

do něj uprchnout. Otec však tyto jeho názory nesdílel. Povaţoval to za pouhé výmysly  

a nechtěl dopustit, aby syn rodinu opustil. Stal se mu stínem na kaţdém jeho kroku. Chung se 

pokusil několikrát uprchnout, vţdy ho však jeho otec chytil a plán ztroskotal. Toto se mu 

povedlo aţ na čtvrtý pokus, kdy otec Ju Yung Chunga neuhlídal a chlapec tak konečně od 

rodiny odešel. Ve městě vystřídal mnoho povolání. Ţivil se prací na stavbách, jako pomocník 

v cukrovaru a prodával obilí. Během těchto let získával cenné zkušenosti, které poté plně 

vyuţil při svém podnikání.
 23

  

2.1.2. Vznik společnosti Hyundai 

Důleţitý zlom v jeho ţivotě a zejména kariéře nastal v roce 1940, kdyţ bylo Ju Yung 

Chungovi pětadvacet let. Rozhodl se, ţe začne sám podnikat a to v oboru, který viděl jako 

perspektivní. Zaloţil tedy svou první opravnu automobilů. Chung byl pracovitý člověk, který 

odváděl pouze kvalitní práci. Firma proto brzy začala lákat čím dál více zákazníků, kteří byli 

s poskytnutými sluţbami velmi spokojeni. Autoopravna byla sice malá, ale zásluhou kvalitní 

práce se dostala také do podvědomí Američanů. Ti pomáhali osvobozovat v době války Koreu 

od nadvlády ze strany Japonska. Zakázky se mu tak jenom hrnuly.  

Slovo Hyundai se poprvé v názvu společnosti objevilo v dubnu roku 1946. 

V překladu z korejského jazyka slovo „hyundai“ znamená „moderní“. Ju Yung Chung velmi 
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usiloval o to, aby se válkou poničená Korea dostala do svého původního stavu. Proto zvolil 

název Hyundai, aby zdůraznil, kterým směrem se má země vydat. V roce 1947 se rozhodl, ţe 

je ten správný čas k tomu, aby zaloţil další firmu. Ta se měla specializovat a angaţovat 

zejména ve stavebnictví. Novou firmu pojmenoval Hyundai Engineering and Constructing. 

Tímto krokem byly poloţeny základy mezinárodního koncernu vystupujícím pod jednotným 

názvem – Hyundai.
24

  

2.1.3. Důleţité okamţiky vývoje společnosti 

Za veškerými úspěchy značky Hyundai, které se mnoţily velmi rychle, stál vţdy 

osobně Ju Yung Chung. Vynikal tím, ţe věděl, co dělat a to i v těch nejzapeklitějších 

situacích. Dostal za úkol postavit vilu pro generála Eisenhowera. To se mu povedlo 

zrealizovat v neuvěřitelně krátkém čase. Díky tomu jeho obliba ze strany Ameriky velmi 

rychle vzrostla. Americká armáda ho proto začala zásobovat stavebními zakázkami, které 

probíhaly na Aljašce nebo ostrově Guam. Díky tomu získal Chung nové a velmi uţitečné 

kontakty. 

 Při své práci se vţdy řídil heslem, ţe čas jsou peníze, které striktně dodrţoval. Také 

díky tomu se mu zajímavé a lukrativní objednávky jenom hrnuly. Oproti svým konkurentům 

měl jednu velkou výhodu. Vymýšlel postup, který byl sice netradiční, ale zato byl rychlejší  

a levnější neţ postup, který nabízela konkurence.  

Také v Saudské Arábii slavila společnost úspěchy. Právě díky netradiční myšlence  

a postupu byla společnost Hyundai vybrána k postavení přístavu, jehoţ hodnota činila 

miliardu dolarů. Přitom celý úspěch byl docela jednoduchý. Jeřáby, potřebné ke stavbám, 

konkurence vyrobila, poté musely být znovu celé rozmontovány, aby bylo moţné je dopravit 

k zákazníkovi. Po doručení na místo musely být jeřáby znovu pracně sestaveny. Ju Yung 

Chung však přišel na myšlenku, jak ušetřit. A to nejen čas, ale také peníze. Poté, co jeřáby 

vyrobili, převezli je na speciálních plavidlech bez toho, aby je pracně rozkládali a poté dávali 

znovu dohromady.
25

 

                                                 
24

 Tamtéţ. 
25

 Tamtéţ. 



 24 

2.1.4. Hyundai Motor Company 

Důleţitým mezníkem se stal rok 1968. Vznikla automobilka Hyundai Motor 

Company (HMC), která je nejznámější ze společností nesoucích ve štítu znak Hyundai. První 

malá továrna byla postavena v Ulsanu, rybářské vesnici. Jako první zakázku společnost 

dostala za úkol provádět kompletaci vozů Ford Cortina. Tuto sluţbu si objednala British 

Leyland Motor Corporation. Zakázka trvala celých šest let. Jenom díky tomu se firma 

Hyundai Motors rozrostla. Společnost změnila hlavní sídlo a přemístila jej do Soulu, hlavního 

města Koreje.  

Japonsko bylo v té době téměř výhradním dovozcem automobilů do Koreje. Prodej 

vozů však nebyl významný, běţně se prodávalo pouze kolem 30 tisíc nových aut ročně. 

Automobilový průmysl se proto nejevil jako lukrativní předmět podnikání. Ju Yung Chung 

touţil zaloţit svou vlastní automobilku, všichni okolo něj ho však od této myšlenky 

odrazovali. Chung dostal v té době nabídku od společnosti Ford. Ta byla v Koreji a hledala 

zde vhodného obchodního partnera, který by jí pomáhal s montáţí automobilů. Ke spojení 

však nakonec nedošlo. Důvodem byl zejména přístup společnosti Ford. Trvali na tom, ţe 

v zaloţené společnosti budou mít výrazně většinový podíl. Ju Yung Chung však jiţ tehdy 

zastával názory a filozofii, které s touto podmínkou byly v rozporu. V hlavě se mu jiţ rodil 

plán na náhradní řešení.  

Podnikl výpravnou cestu do Itálie. Zde zkoumal a sledoval vše, co se 

automobilového průmyslu týkalo. Pozornost věnoval zejména oblastem automobilového 

designu, své aktivity rozšířil aţ po organizaci sériové výroby. Domů si přivezl mnoho 

informací a zkušeností, které úspěšně aplikoval do praxe. Výsledkem byl první ryze korejský 

automobil – Pony. Aby mohl být automobil vůbec vyráběn, bylo potřeba dopravit z Japonska 

výrobní linku. Ta původně patřila společnosti Mitsubishi. Vůz se na mezinárodním trhu 

objevil v roce 1976. Poté následoval automobil označený jako Excel. Byl tak dobře vyroben, 

ţe jako první jihokorejský automobil pronikl do USA, kde se velmi výrazně prosadil. Poté 

přišla expanze značky do Evropy. Právě zde v současné době patří automobilka Hyundai 

k nejúspěšnějším.  

Ju Yung Chung byl velká osobnost společnosti. Jenom díky jeho daru, který spočíval 

v tom, ţe dokázal objevit nový a zároveň perspektivní druh podnikání, se společnost čím dál 

více rozvíjela. Výroba polovodičů je toho důkazem. Pokud společnost zvládne jejich výrobu, 
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je to ve světě měřítkem, kterým je porovnávána průmyslová vyspělost. Kdyţ Ju Yung Chung 

přišel v roce 1982 s nápadem polovodiče vyrábět, všichni odborníci a vedení společnosti 

s tímto nápadem nesouhlasili. Chung byl však o správnosti svého rozhodnutí přesvědčen a 

také si ho prosadil.  

Jenom díky jeho předvídavosti se společnost v následujících deseti letech dostala 

mezi světovou špičku. A tak si Ju Yung Chung splnil svůj dětský sen a stal se velkým  

a úspěšným podnikatelem. V roce 2001 tvořily skupinu Hyundai tři desítky společností. Tyto 

však působí samostatně, jako jednotlivé firmy. V Jiţní Koreji našlo ve společnosti uplatnění 

170 000 lidí. Aktivity společnosti jsou různé. Jedná se jak o světoznámou výrobu automobilů, 

tak také např. o výstavbu dálnic. Společnost se aktivně zapojuje také do výstavby jaderných 

elektráren, námořních lodí. Vyrábí elektroniku a polovodiče. Podílí se také na výrobě výrobků 

ekologického strojírenství a zařízení určených pro výzkum vesmíru.
26

  

2.1.5. Sdílené hodnoty ve společnosti 

Společnost by ţádného za svých nesčetných úspěchů nedosáhla bez důleţité 

součástky: svých věrných a vynikajících pracovníků. V roce 1998 odešel Ju Yung Chung do 

důchodu a firmu předal svým dvěma synům. Automobilovou divizi po otci převzal jeho 

nejstarší syn Chung Mong – koo. Ju Yung Chung zemřel v roce 2001, ve věku 85 let. Aţ do 

své smrti osobně dbal a dohlíţel na to, aby v jeho společnosti docházelo k rozvoji pracovních 

sil. Moc dobře věděl, ţe všechny svoje plány a záměry je schopen uskutečnit pouze za pomoci 

kvalifikované pracovní síly, tedy s odborníky. Striktně tak prosazoval jednu důleţitou zásadu. 

Dbal o to, aby docházelo k úzkému propojení mezi managementem a dělníky. Všem svým 

zaměstnancům šel zároveň příkladem. Proto nebylo neobvyklé spatřit ho, jak debatuje 

s dělníky na pracovištích, nebo jak s nimi jí u společného stolu v bufetu.  

Jelikoţ si moc dobře pamatoval, z jakých poměrů přišel, dával důsledný pozor na to, 

aby se ţádný z jeho manaţerů nepovyšoval nad řadové pracovníky, všichni si museli být mezi 

sebou rovni. Podílel se také na kontrole chodu firmy. Zejména kontroloval významné zakázky 

a dohlíţel na jejich správnou a včasnou realizaci. Stále měl přesné informace o situaci 

v jednotlivých firmách, ve kterých se také perfektně orientoval. Jenom díky tomu zvládal 

dělat správná rozhodnutí.  
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Jeho ţivotní příběh často lidem připomíná pohádku s dobrým koncem. Člověku 

z chudého prostředí se podařilo vybudovat skupinu, která patří mezi největší  

a nejúspěšnější světová průmyslová seskupení. Cesta na výsluní však nebyla jednoduchá, jak 

se můţe někomu na první pohled zdát. Pouze svou vlastní usilovnou pílí, vytrvalostí a díky 

podnikatelskému instinktu, který měl Ju Yung Chung nepochybně mimořádný, se mu 

podařilo tuto cestu úspěšně zvládnout.
27

  

2.2. Řízení společnosti a základní filozofie 

2.2.1. Filozofie managementu 

V duchu tvůrčí vize se společnost Hyundai Motor snaţí vytvářet bohatší ţivotní styl 

pro lidstvo. Chce přispívat k harmonii a společenskému blahobytu a to jak s akcionáři, 

zákazníky, zaměstnanci, tak i s dalšími obchodními partnery v automobilovém průmyslu. 

Dlouhodobou vizí se tak stal slogan „Inovace pro zákazníky“. Tato se skládá z pěti 

hlavních strategií: celosvětová orientace, respektování základních lidských hodnot, 

spokojenost zákazníků, technologické inovace a kulturní kreace. Cílem společnosti Hyundai 

Motor je vytvořit automobilovou kulturu prostřednictvím poskytování prvotřídní jakosti svým 

klientům a to skrz rozvíjení lidsky orientovaných a k ţivotnímu prostředí přátelských 

technologických inovací.
28

 

2.2.2. Politika managementu 

Politika managementu je zaloţena na respektu lidské důstojnosti. Společnost se snaţí 

naplňovat očekávání všech obchodních partnerů vytvářením konstruktivních vztahů mezi 

vedením, pracovní silou, vedoucími pracovníky a zaměstnanci. Velký důraz je taktéţ kladen 

na komunikaci společných hodnot, tato probíhá jak uvnitř společnosti, tak navenek. 

Důleţitým prvkem je také získávání důvěry od všech partnerů v podnikání.
29

 

2.2.3. Střednědobé a dlouhodobé strategie 

Společnost Hyundai Motor pracuje s pěti strategiemi, které sama vyvinula. Jedná se 

o strategie střednědobé i dlouhodobé a patří zde: celosvětové řízení, vyšší měřítka značky, 
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obchodní inovace, starost o ţivotní prostředí a posilování konkurenceschopnosti produktů. 

Speciálně řízení ţivotního prostředí bylo vybráno jako jedna z hlavních strategií, aby došlo 

k rozpoznání potřeb obchodních partnerů a společnosti, do které Hyundai Motor patří. 

Společnost také podporuje snahy o rozvoj a ochranu ţivotního prostředí. 

Hyundai Motor Company dosáhl v roce 2007 mnohých úspěchů, ačkoliv by to nikdo 

díky náročnému obchodnímu klimatu nečekal. Četné sekce světových médií vychvalovaly 

vysokou kvalitu společnosti Hyundai. Zlepšení směrem ke zvýšení spokojenosti zákazníků  

a pokračující růst prodejů ukazuje schopnost společnosti Hyundai Motor postupně zvyšovat 

trţní podíl.  

Úspěch Hyundai, který je podrobně sledován po celém světě, je výsledkem 

pokračujících a agresivních inovací, které jsou zaváděny ve prospěch zákazníků. Spokojenost 

zákazníků je pro společnost hodnota číslo jedna. Hyundai Motor povaţuje za velmi důleţité 

poslání, přinášet svým zákazníkům potěšení z elegance a jistoty. Tuto skutečnost 

upřednostňuje před pouhým prodáváním produktů. Snaţí se přinést svým zákazníkům luxus  

a styl. Společnost Hyundai Motor Company tak bude i nadále pokračovat v upevňování 

celosvětového řízení efektivních systémů vzájemné spolupráce.  

Také pro rok 2009 si společnost stanovila za cíl poskytovat na zákazníky 

orientovanou péči a pokračování v realizaci péče o zákazníky po celém světě. Pro příklad: 

druhé továrny v Číně a Indii začaly naplno pracovat, byla dokončena výstavba továrny 

v České republice a započata byla výstavba továrny v Rusku. Hlavní pozornost je také 

věnována efektivní péči a udrţování stabilní produkce v kaţdé oblasti a samozřejmě 

maximalizace prodeje a dosaţení marketingových cílů. Nyní, v roce 2011, jiţ běţí výroba 

v továrně v Rusku. Staví se 3. závod v Číně a společnost dokonce zvaţuje, ţe postaví čtvrtý. 

V roce 2012 má být spuštěna výroba v továrně v Brazílii. 

Nejlepší prodeje vţdycky nemusí znamenat bezpodmínečně také nejlepší společnost. 

Stát se nejlepší společností je moţné pouze tehdy, kdyţ zákazníci, veřejnost a společnost jsou 

ve společné harmonii. Hyundai Motor Company se bude i nadále angaţovat v aktivitách, které 

se soustředí na péči o ţivotní prostředí, mezi které patří vývoj technologií k ţivotnímu 

prostředí šetrných a čistá výroba.
30
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2.2.4. Správní rada 

Správní rada činí rozhodnutí ve věcech, které jsou definovány zákony nebo 

v pravidlech, které si společnost vytvořila. Dále rozhoduje o věcech delegovaných na schůzi 

hlavních akcionářů a rozhoduje také v klíčových věcech, které souvisejí se základními 

směrnicemi, kterými se upravuje výkon operací společnosti a výkon samostatné práce. Kromě 

těchto výše zmíněných má také pravomoc dohlíţet na plnění povinností od ředitelů  

a managementu. Správní radu tvoří interní ředitele společnosti a 5 externích ředitelů. Správní 

rada pořádá pravidelná setkání, v případě nutnosti není problém uspořádat setkání speciální. 

2.2.5. Výbory pod Správní radou 

Revizní výbor 

Revizní výbor je jedním z orgánů, který se nachází pod úrovní správní rady. Skládá 

se ze čtyř vnějších ředitelů. Odpovídá za finanční audit a hospodaření Hyundai Motor 

Company. Má pravomoc kontrolovat zprávy podnikového vedení a finanční stav společnosti. 

Revizní výbor schvaluje věci, které souvisejí s auditem, setkáním podílníků, představenstva a 

správní rady.   

Externí rada kandidátů poradního výboru 

Externí rada kandidátů poradního výboru se skládá ze dvou ředitelů z vnitřního 

prostředí společnosti a dvou externích ředitelů. Externí ředitelé se na své pozice dostávají 

pomocí doporučení, které můţe Externí rada kandidátů poradního výboru učinit.  

Etický výbor 

Etický výbor byl zaloţen za účelem monitorování vnějších transakcí. Jeho povinností 

je také dohlíţení na transparentnost a etiku managementu. Etický výbor se skládá z pěti 

externích ředitelství.
31
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2.3. Historické milníky ve vývoji společnosti 

Rok 1967: Zaloţení společnosti Hyundai Motor Company. 

Rok 1976: Vypuštěn do prodeje první korejský automobil Pony. Vývoz 6 vozů Pony do 

Ekvádoru. 

Rok 1983: Zaloţení Hyundai Motor Canada, Inc. 

Rok 1985: Zaloţení Hyundai Motor America, Inc. 

Rok 1987: Vůz Excel jmenován nejlépe prodávaným dvoudveřovým automobilem v USA po 

tři po sobě jdoucí roky. 

Rok 1991: Vývoj vozů na elektřinu. 

Rok 1994: Hyundai Motor překročil hranici 1 milionu jednotek v roční produkci. 

Rok 1997: Dokončení továrny v Turecku. Vývoj spalovacího motoru Epsilon. Hyundai Motor 

překročil hranici 10 milionů jednotek v celkové produkci. 

Rok 1998: Akvizice s Kia Motors. Dochází k dokončení továrny v Indii. Na automobilový trh 

jsou vpuštěny vozy Grandeur XG, EF Sonata a dochází k vývoji druhé generace solárních 

vozidel. 

Rok 1999: Vývoj prvních korejských palivových článků pro automobily. 

Rok 2000: Vývoj prvního korejského osobního automobilu s dieslovým motorem. Dochází ke 

spuštění vozů Santa Fe, Avante XD. V tomto roce se Hyundai Motor Company stává 

oficiálním partnerem UEFA Euro 2000.  

Rok 2001: Vůz Santa Fe obsadil 1. místo v USA v průzkumu zákaznické spokojenosti. 

Hyundai Motor America přijímá J. D. Power a Associates Chairman Award. V tomto roce je 

slavnostně odhalen první korejský vůz Santa Fe, prototyp vozu poháněného elektřinou. 

Hyundai Motor překonal hranici v produkci 1 milion jednotek na domácím trhu.  

Rok 2003: Velikost ročního exportu překonala hranici 1 milionu. Dochází ke spuštění vozu 

Sonata, který je vyráběn v Číně. Hyundai Motor India překonal hranici 500 000 strojů. 
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Hyundai Motor jako první výrobce automobilů veřejně oznámil, ţe zavádí celosvětový 

management ţivotního prostředí.  

Rok 2005: Hyundai Getz jmenován nejlepším automobilem v Indii. Hyundai Motor 

podepisuje smlouva a stává se oficiálním partnerem FIFA od roku 2007 do 2014. Export do 

Afriky a na Střední východ překročil 1 milion. Dochází k dokončení závodu Hyundai Motor 

Manufacturing v Alabamě, USA. Hyundai Motor vstupuje na seznam TOP 100 celosvětových 

značek. 

Rok 2006: Postavena druhá továrna v Číně. Hyundai – Kia Automotive Group se stává 

šestým největším výrobcem aut na světě. Oficiální partner 2006 FIFA World Cup Games. 

Rok 2007: Dokončení CKD továrny v Brazílii. Zahájení prací pro výstavbu továrny v ČR. 

Kumulovaný prodej v US překročil 5 milionů jednotek. Společnost Hyundai Motor Company 

oslavuje čtyřicetileté výročí.  

Rok 2008: Beijing Hyundai Motor Company stanovuje rekord za překročení 1 milionů 

prodaných vozů v nejkratším období. Hyundai Motor India zakládá nový rekord překročením 

500 000 exportovaných jednotek. Oficiální sponzor krasobruslařky a národní sportovní 

hrdinky Kim Yuna. Dochází ke spuštění sériové výroby v závodě Hyundai Motor 

Manufacturing Czech. 

Rok 2009: Jako hlavní sponzor se účastní akce Super Bowl. Vystupuje také jako 2009 FIFA 

Confederations Cup sponzor. Roční kapacita je plánována na 300 000 jednotek.  

Rok 2010: Dochází k zahájení výstavby 3. závodu v Číně a závodu Hyundai Motor 

Manufacturing RUS v Rusku. 

Rok 2011: Je spuštěna sériová výroba v závodě v Rusku. Dochází k započetí stavby závodu 

v Brazílii, Hyundai Motor Brazil.
32
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2.4. Společensky prospěšné aktivity společnosti 

2.4.1. Moving the World Together – Pohnout světem společně 

Společensky odpovědný slogan společnosti Hyundai Motor Copany „Moving the 

World Together“ (Pohnout světem společně) byl přeloţen do dvaceti světových jazyků. Tato 

skutečnost odráţí globální charakter dobročinných aktivit společnosti. Kromě dobročinné 

stránky toto v sobě skrývá také snahu o sociální aktivitu. Konkrétně se tímto krokem snaţí 

společnost docílit toho, aby byla lépe identifikovatelná a jednoduše pochopitelná po celém 

světě a to díky jednotnému a společnému sloganu a symbolu.  

Mezi hlavní projekty, které se týkají iniciativy společnosti v oblasti ţivotního 

prostředí, bezesporu patří Hyundai Motor Green Zone China. Tento projekt má za úkol 

vytvořit 50 km
2 

luk a pastvin a to hlavně v prériích oblasti Chakanor, která se nachází ve 

vnitřní části Mongolska. První fáze projektu proběhla v roce 2008. Při ní bylo vytvořeno 3,3 

km
2
 luk a pastvin pomocí výsadby místních rostlin. Hlavním cílem tohoto projektu je, aby 

došlo k pokrytí oblasti zelení a to do konce roku 2012. 

Hyundai Motor India je také činná v sociálních aktivitách. Společnost darovala 

10 000 stolů a ţidlí do škol v Indii. Tyto jsou vyrobeny ze dřeva, které bylo určeno na odpad, 

ze stavební firmy CKD. Ţidle a stoly slouţí najednou ke dvěma účelům: podporují vzdělávání 

místních dětí a znovupouţitím materiálu došlo k podpoře ţivotního prostředí. Tento projekt 

byl spuštěn v roce 2007, do konce roku 2008 bylo darováno 7 500 ţidlí vyrobených 

z odpadního materiálu. Dary budou pokračovat do té doby, neţ bude naplněno poslání toho 

projektu, coţ je darovat 10 000 ţidlí.  

Své desáté výročí vzniku oslavil v roce 2008 příspěvkový sociální program „Hope on 

Wheels“ (Pomoc na kolech). Tento program je určen na podporu výzkumu dětské rakoviny  

a očkování dětí. Programu se zúčastnilo 800 zástupců firmy Hyundai Motor Company  

a Hyundai Motor America. Program poskytl částku v hodnotě 12 milionů USD, které 

putovaly na podporu programu boje proti dětské rakovině.  

Společensky prospěšné aktivity společnosti Hyundai probíhají celkem ve 32 zemích 

světa, napříč šesti kontinenty. Takto to bylo navrţeno jiţ v roce 2008 v programu Hyundai 

Motor Company Social Contribution Activities White Paper. Hyundai Motor Company se 

v tomto programu zavázala rozšiřovat svoje dobročinné aktivity a vize. Snaţí se, díky těmto 
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programům, měnit svět k lepšímu a to za pouţití lásky, kterou sdílí se všemi svými sousedy, 

kteří se nacházejí po celém světě.
 33

  

2.4.2. Symbol a slogan společensky prospěšných aktivit 

Slogan „Moving the World Together“ (Pohnout světem společně) je slogan 

společensko prospěšných aktivit společnosti Hyundai Motor Company. Tento má za cíl 

ukázat na jejich snahu o zlepšení světa. Symbol, stejně tak jako slogan byl přeloţen do 20 

světových jazyků, aby bylo lépe znatelné a čitelné přání společnosti „Pohnout světem 

společně“. 

„Moving the World Together“: 

Moving: toto slovo odráţí charakteristiky výrobce automobilů na jedné straně, 

zatímco na straně druhé znamená jejich přijatý závazek, kterým se zavázali pokračovat 

v globálních změnách a růstu. 

The World: představuje propagaci společnosti Hyundai Motor Company a jejich 

společensky prospěšné filozofie sociální pomoci. Má globální charakter.  

Together: zdůrazňuje a vyzdvihuje harmonická partnerství. Společnost Hyundai 

Motor Company je zde brána jako celosvětový občan dané společnosti, ve které operuje.  

Symbol 

Symbol výše zmíněného sloganu vyjadřuje touhu společnosti Hyundai Motor 

Company pohnout se směrem k širšímu světu a přiblíţit se mu. Znázorňuje také snahu  

o světlejší budoucnost, kterou bude společnost sdílet společně s ostatními společnosti světa. 

Symbol se skládá ze základních třech prvků, jedná se o kruh vytvořený z paţí, 

druhým prvkem jsou dva lidé, kteří jdou společně, třetím základním prvkem symbolu je 

modrá barva. 

Kruh vytvoření z paží: představuje kolo, které symbolizuje hybnou sílu společnosti 

Hyundai Motor Company stejně dobře, jako hybnou sílu celého světa. Znázorňuje to silnou 

vůli společnosti po vytvoření silného kruhu, prostřednictvím navrácení ztracené lásky  

a sounáleţitosti do společnosti. 
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Dva lidé jdoucí společně: představuje mírumilovnou koexistenci s přírodou  

a sousedy a to za účelem trvale udrţitelného rozvoje společnosti. Jejich pohyb vpřed 

v souladu znázorňuje zasvěcení zacílit více potřeb sousedů a úspěšně se je pokusit naplnit. 

Modrá barva: znamená svět úsměvů a harmonie, který vznikl na základě sociálně 

prospěšných aktivit. Přáním Hyundai Motor Company je vytvořit přehledný svět, kde se daří 

naději a plánům a sny všech lidí jsou v budoucnosti realizovatelné.
 34

 

 

2.5. Prospěšné aktivity v jednotlivých zemích světa 

2.5.1. Korea 

Kaţdý rok vybere Hyundai Motor 1 000 studentů vysoké školy z Koreje, kteří poté 

pracují ve čtyřech oblastech. Jedná se o dobrovolníky, kteří se uplatňují ve vaření, projektech 

týkajících se ţivotního prostředí, zdravotní péče a v neposlední řadě se jedná o pomoc při 

pracích v místních společnostech.  

Na základě dobročinných principů a systému sociální podpory se Hyundai Motor 

angaţuje v rozličném rozpětí sociálně prospěšných aktivit v Koreji. V klíčovém programu 

sociální podpory, který společnost publikovala, se zaměřila zejména na čtyři klíčové 

kategorie. Jedná se o snadný pohyb, bezpečný pohyb, zelený pohyb a šťastný pohyb. Tyto 

kategorie reflektují zodpovědnost a schopnost společnosti, jako světového výrobce 

automobilů, podílet se na podpoře kaţdého odvětví společnosti, která vyţaduje pomoc. 

V budoucnu touţí společnost rozšířit pouţitelnost programu čtyř pohybů po celém světě. 

Kaţdý zaměstnanec samostatně, i všichni dohromady jsou vyučeni tak, aby dělali svou část 

práce zodpovědně a tak, aby byl svět lepším a šťastnějším místem pro všechny lidi. 

Klíčové projekty: 

Projekt návrhu sociální podpory 2008: Hyundai Motor Company představil svůj 

projekt návrhu veřejné sociální podpory v roce 2005. Kaţdý rok jsou pozváni lidé z celé 

země, aby předloţili své návrhy, které se týkají sociální péče. Hyundai Motor a porota expertů 
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zvenčí poté rozhodne o tom, který z předloţených návrhů byl nejlepší a vybere projekt, 

kterému bude poskytnuta podpora.
35

  

2.5.2. Amerika 

Hyundai Motor přináší široké rozpětí společensky prospěšných aktivit, které 

provozuje v USA, Kanadě, Chile a Peru. Na těchto čtyřech kontinentech to dělá dohromady 

31 aktivit. 

Hyundai Motor provádí rozmanité aktivity sociální podpory napříč Amerikou. 

V USA dceřiné společnosti HMA a HMMA uskutečňují program „Hope on Wheels“ jiţ po 

dobu deseti let. Existují zde také programy na podporu sociálně potřebných skupin, místních 

obyvatel a studentů. V Kanadě je pomoc společnosti rozšířena o nemocné děti, iniciativy, 

které zastřešují oblast ţivotního prostředí a další oblasti, ve kterých můţe být znatelný značný 

rozdíl díky pomoci společnosti. Dále na jihu, konkrétně v Chile a Peru, společnost darovala 

vzdělávací pomůcky a hračky do místních škol, staví zde domy pro lidi, kteří o svou střechu 

nad hlavou přišli. V neposlední řadě se Hyundai Motor snaţí být součástí programu na 

podporu místních komunit. Aby dostála společnost svého označení celosvětový podnik, snaţí 

se angaţovat v široké škále aktivit.
36

  

2.5.2.1. USA 

Hope on Wheels (Pomoc na kolech) 

Jedná se o mezinárodní program, který byl zaloţen společností Hyundai Motor 

America (HMA) za účelem boje proti rakovině dětí. Program byl započat v roce 1988 jako 

lokální program podpory v Nové Anglii. Kaţdoročně se koná Hope on Wheels Tour po celé 

USA. Prostřednictvím této aktivity dochází k návštěvám dětí nemocných rakovinou, které 

jsou v nemocnicích, návštěvám ústavů na výzkum dětské rakoviny a sociálních center po celé 

zemi. Účelem cesty je to, aby lidé šířili naději a předávali šeky a dary určené na výzkum boje 

s touto zákeřnou nemocí. Děti, které jiţ s rakovinou statečně bojují, jsou pozvány, aby otiskly 

své ruce na kapotu automobilu a tím tak zvěčnili svůj boj s nemocí. Do tohoto programu se 

zapojilo všech 780 prodejců vozidel Hyundai v USA. Celková suma, která byla darována 

pacientům s rakovinou, činí za dobu trvání programu 12 milionů dolarů. 
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Stavby a opravy domů s láskou 

HMA je sponzorem pro Habitat for Humanity (Domovy pro lidstvo). Jedná se o 

mezinárodní událost, při které se staví domy pro lidi v nouzi a společnost HMA jim tímto 

krokem pomáhá dosáhnout nezávislosti. V roce 2008 HMA poskytla pomoc při stavění domů 

pro vojenské veterány. Zaměstnanci firmy Hyundai, prodejci, členové rodin nových vlastníků 

domů a další dobrovolníci pracovali bok po boku, aby dohromady postavili 27 domů, které 

slouţí veteránům a rodinám těch, kteří válku přeţili.
37

  

2.5.2.2. Kanada 

Podpora Nadace pro nemocné děti 

V únoru 2008 Hyundai Auto Canada (HAC) sestavil tým, aby se účastnil „Ice Wave“ 

halového turnaje v pláţovém volejbale, který probíhal na podporu nemocnice v Torontu, 

konkrétně pro Nadaci nemocných dětí. Tato nadace je světová známá instituce, která je určená 

ke zlepšování zdraví dětí. 

Markhamská banka jídla 

Markhamská banka jídla poskytuje pomoc ve formě jídla pro občany z Markhamu 

v Ontariu, kteří mají malé příjmy.
38

 

2.5.2.3. Chile 

Podpora pro nadaci COBA 

Jako část své kulturní iniciativy je distributor Hyundai v Chile, společnost 

Automotores Gildemeister Chile sponzorem nadace COBA a to jiţ od roku 2007. COBA je 

kulturní a komunální společnost, která byla zaloţena za účelem utváření lepšího světa skrz 

kulturu. Hostí rozličné kulturní a umělecké události a pořádná pravidelná COBA setkání za 

účelem získání podpory pro místní komunity. Automotores Gildemeister Chile hodlá i nadále 

pokračovat v úspěšné podpoře místního umění a kulturního vývoje, stejně jako různých aktivit 

pro kulturně odcizené místní obyvatelé.
39
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2.5.2.4. Peru 

Podpora pro Un Techo Para Mi País 

Skupina Grupo Gildemeister, distributor Hyundai Motor v Peru, je sponzorem pro 

projekt Un Techo Para Mi País (Střecha pro mou zemi). Více neţ 30% populace Peru ţije 

v chudobě, jejich výdělky činní pouhé dva dolary denně. Aby zajistila domov pro tyto chudé 

lidi, poskytla společnost finanční podporu. Také zaměstnanci společnosti se nabídli, ţe ve 

svém volném čase pomohou a postaví 100 domů, kde tito obyvatelé najdou nové bydlení  

a střechu nad hlavou.
40

 

2.5.3. Evropa 

Hyundai Motor je zapojený v rozličných aktivitách, které provozuje v Turecku, 

České republice, Rusku, Ukrajině, Španělsku, Německu, Ázerbájdţánu, Chorvatsku, Bosně a 

Hercegovině, Holandsku, Bulharku, Slovinsku, Makedonii a Srbsku. Celkově působí ve 14 

evropských zemích, kde poskytuje a provádí 32 aktivit. 

Aktivity sociální péče společnosti Hyundai Motor v Evropě zasahují rozmanité 

prostory a země. V Turecku, kde panuje velký zájem o vzdělání, nabízí společnost stipendijní 

program, který je místními obyvateli velmi příznivě přijat. Na zlepšení prostředí pro 

vzdělávání pro studenty v České republice darovala společnost Hyundai Motor automobily  

a automobilové části, které slouţí pro studijní účely. Na Ukrajině a v Makedonii je úsilí 

zaměřeno na ţivotní prostředí, zejména je zde vyčleněna jedna aktivita, které je věnována 

zvýšená pozornost. Jedná se o snahu o obnovu lesů. Jako hlavní celosvětový výrobce 

automobilů nezapomíná společnost plnit svou odpovědnost, která souvisí s bezpečným 

cestováním. Zejména v Srbsku, Bulharsku a Rusku je spousta kampaní, které toto podporují. 

Speciálně v Rusku byl postaven Dětský autopark, který má za úkol naučit děti, jak se chovat, 

aby byli na cestách všichni v bezpečí.
41
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2.5.3.1. Turecko 

Hyundai Torches projekt 

Hyundai Assan Otomotiv Sanaci (HAOS) investoval do budoucnosti Turecka 

prostřednictvím Hyundai Torches. Jedná se o projekt, který byl zaloţen v roce 2004, jeho 

posláním je poskytovat stipendia pro výjimečné studenty, kteří mají díky své chudobě 

problém dokončit studia. Celkem kolem 80 studentů jiţ mělo prospěch z těchto stipendií, 15 

z nich úspěšně odmaturovalo na střední škole a dokončilo vysoké školy.
42

 

2.5.3.2. Rusko 

První autopark pro děti 

Ruský trh s automobily se vyvíjí velikou rychlostí. Spolu se vzrůstajícím počtem 

automobilů rostou také úměrně dopravní nehody. Jako hlavní osobnost automobilového 

průmyslu naplánovala společnost Hyundai Motor výstavbu Dětského auto parku, aby tímto 

krokem podpořili bezpečnější dopravu. Auto park byl otevřen v roce 2011. Tedy ve stejném 

roce, kdy byla spuštěna výroba v továrně Hyundai Motor Manufacturing RUS (HMMR).
43

 

2.5.3.3. Ukrajina 

Hyundai zelené pole 

Hyundai Motor Ukraine zahájil projekt Hyundai zelené pole v roce 2008. Jedná se o 

iniciativu, kdy je přes 900 stromů a keřů vysázeno do škol, zahrad a mateřských škol. 

Dobrovolníci toto stihli v rekordně krátkém čase, v rozmezí 20. března a 13. dubna 2008.
44

 

2.5.3.4. Španělsko 

Oficiální sponzor turné „High School Musical“ (Muzikál ze střední) po 

Španělsku 

Hyundai Motor Spain se stal oficiálním sponzorem světově známého představení 

Muzikál ze střední, který jel na turné po městech ve Španělsku. Turné bylo zahájeno v únoru 

roku 2008 a za 75 týdnů navštívilo téměř všechny města ve Španělsku. Představení se stalo 
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obrovských hitem zejména pro mladé návštěvníky. Pro společnost Hyundai se vyskytla 

obrovská příleţitost, jako propagovat vůz i30.
45

 

2.5.3.5. Německo 

Podpora pro CARITAS v Německu 

Od roku 2004 společnost Hyundai Motor Deutchland GmbH (HMG) podpořila 

nespočet projektů. Tyto bylo většinou v reţii největší sociální asociace v Německu, Caritas 

Německo. Hlavním cílem a posláním je poskytovat pomoc rodinám a dětem, které to nejvíce 

potřebují. Caritas je spolek katolické církve. Jedná se o výzkumnou a sociální péči poskytující 

organizaci, která v současné době působí ve více neţ 200 zemí a oblastech po celém světě. 

Hlavní sídlo Caritas je v Římě. Posláním členů skupiny je pracovat na vytvoření lepšího 

světa, zejména pro občany chudé a utlačované.
46

 

2.5.3.6. Chorvatsko 

Pomoc pro osiřelé medvědy 

Ekologická vesnice Kuterevo v Chorvatsku je známá tím, ţe nabízí a poskytuje 

bezpečné útočiště mladým medvědům, kteří osiřeli z důvodu pytláctví, nebo dopravních 

nehod, při kterých byly jejich rodiče usmrceni. V klasickém případě zůstává mládě medvěda u 

své matky do věku tří let. Bez matek jsou mláďata totálně bezmocná. Hyundai Auto Zagreb se 

tak stal sponzorem této unikátní iniciativy, kdy se dobrovolníci starají o tato osiřelá mláďata, 

snaţí se je odchovat do vhodného věku a poté je vypouští zpět do divoké přírody.
47

 

2.5.3.7. Bosna a Hercegovina 

Podpora pro dětský festival 

Dětský festival je největší a nejlepší příleţitost pro děti, jak se mohou projevit  

a ukázat své dovednosti. Jedná se o děti a mládeţ z Bosny a Hercegoviny. Festival byl 

zaloţen v roce 2003. Kaţdý rok láká více neţ 40 000 mladých účastníků, kteří zde jedou 

předvést svůj mix zábavy a vědomostí. Hyundai Auto BH poskytuje na festival automobily, 

aby byla zajištěna doprava všech účinkujících. Jelikoţ se plánuje rozšíření a pokračování 
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festivalu do budoucnosti, plánuje také Hyundai Auto BH i nadále poskytovat svou podporu 

tomuto zajímavé a vzrůstajícímu projektu.
48

 

2.5.3.8. Bulharsko 

Kampaň za bezpečné řízení 

Hyundai IND Commerce je distributor a prodejce vozů Hyundai v Bulharsku. 

Zároveň se vyznačuje tím, ţe se společnost stala sponzorem kampaně za bezpečné řízení, ve 

které účinkuje spolu s nejlepším bulharským jezdcem Dimitarem Ilievem. Jakýkoliv vlastník 

automobilu, který se chce naučit, jak bezpečně řídit, se můţe propagační akce zúčastnit. 

Hyundai IND Commerce tento program sponzoroval vozy i30 a i10.
49

 

2.5.4. Střední východ a Asie 

Hyundai Motor poskytuje v cizině různorodé sociálně prospěšné aktivity v Súdánu, 

Jiţní Africe, Iráku, Maroku a Saudské Arábii. V těchto pěti zemích poskytuje dohromady 8 

aktivit.  

Hyundai Motor se aktivně zapojuje do společensko prospěšných aktivit na Středním 

Východě a v Africe. Samozřejmě bere společnost v úvahu místní charakteristické rysy, kdyţ 

projekty plánuje a poté realizuje. Snaţí se zajistit, aby společnost dostala takovou pomoc, 

jakou nejvíce potřebuje. Kampaň, kterou se propagovalo připojení svíticích reflektorů na oslí 

dvojkoláky propagovaná v Súdánu a nabízená poválečná regenerace v Iráku jsou nejlepší 

příklady toho, jak se společnost snaţí poskytovat pomoc, která bude účinná a bude přispívat 

ke zlepšení ţivota místních obyvatel. Hyundai Motor také investuje do budoucích generací 

daného regionu a to prostřednictvím finanční podpory škol a tréninkových center. Odborné 

programy společnost jsou zastřešeny pod národní a regionální mediální organizace, které se 

starají o jejich propagaci. Odezva místních obyvatel je znatelná. Zvyšuje se profil společnosti 

Hyundai Motor jako světového podniku na trzích těchto zemí, které mají obrovský potenciál 

růstu.
 50
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2.5.4.1. Súdán 

Kampaň za připevnění reflektorů na oslí dvojkoláky 

Oslí dvojkoláky jsou důleţitou a nepostradatelnou formou dopravy v Súdánu. Místní 

obyvatelé pouţívají oslem taţený dvojkolák na stěhování nákladů a jako prostředek, díky 

kterému se mohou pohybovat po městě. Hyundai Motor Africa, regionální zástupce 

společnosti Hyundai Motor, tak přišla s nápadem, jak tyto prostředky udělat více 

rozeznatelnými na komunikacích. Napadlo je připevnit světla na kaţdý dvojkolák, aby se tak 

díky tomu stal povoz více viditelným pro ostatní účastníky provozu. Kampaň za bezpečnou 

dopravu je příkladem sociálně prospěšné kampaně společnosti Hyundai Motor, ve které se 

přesně odráţí potřeby místních obyvatel.
51

  

2.5.4.2. Jiţní Afrika 

Hyundai park 

Hyundai Automotive South Africa představil projekt na vybudování Hyudai parku 

v době, kdy byl oficiálním partnerem FIFA World Cup South Africa 2010. Původní podobný 

projekt Simba Stadium je situován v nebezpečné oblasti v Pimville Soweto, ve které se 

vyskytuje nebezpečné obyvatelstvo. Hyundai tak zboural původní budovy, přesadil zeleň a 

provedl kompletní výsadbu nové a poskytl nové vybavení, aby bylo moţno znovuotevření 

stadionu, tentokrát pod názvem Hyundai park. Cílem tohoto projektu bylo zejména vyvolat 

nadšení a lásku pro fotbal mezi místními obyvateli.
52

  

2.5.4.3. Irák 

Podpora úsilí poválečné rekonvalescence 

Ve spolupráci s Korean Zaytun Division ve městě Arbil, se Hyundai Motor účastní 

mnoha příleţitostí, díky kterým je moţno pomoci obnovit zemi zničenou válkou. Korejští 

vojáci a Hyundai Motor se tak společně zúčastnili spousty stavebních projektů a pracovních 

tréninků, které jsou poskytovány místním obyvatelům. Jsou to většinou lidé, kteří utrpěli 

fyzické a duševní zranění ve válce, jehoţ následky si nesou s sebou dodnes. Hyudai Motor se 

tak rozhodl podpořit iniciativu Zaytun Division, která zaloţila Technical Education Center  
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a poskytuje příleţitosti pro mladé absolventy, aby si po dokončení školy mohli najít 

zaměstnání jako prodejci v oficiálních obchodech pod názvem Al Kasid. Zaytun Division byl 

kontingent sloţený z korejských vojáků, kteří byli rozmístěni v severní části Iráku. Jejich 

posláním bylo udrţovat mír a snaţit se o obnovu válkou zničené země. Divize zahrnovala 

celkem 3 000 vojáků, jejich pomoc byla patrná ve více jak 70 projektech.
53

 

2.5.4.4. Maroko 

Stavění ubytování pro fyzické nemocné děti 

Global Engines, coţ je distributor Hyundai Motor v Maroku, vybudoval nájemní 

dům s jídelnou pro fyzicky postiţené děti. Dům se nachází uvnitř SOS vesnice, která zde 

působí. Stavba zařízení, ve kterém našlo střechu nad hlavou 99 dětí, byla dokončena v říjnu 

roku 2008. S tímto však aktivity společnosti Global Engines nekončí. Hodlá pokračovat ve 

sponzorování zařízení, zejména prostřednictvím provozních fondů.
54

 

2.5.4.5. Saudská Arábie 

Soutěž pro mladé umělce v malování na stěnu 

Almajdonie Motors je sponzorem originální soutěţe v malování mladých umělců na 

zeď. Umělcům je dána k dispozici obrovská zeď, která jim zároveň slouţí jako plátno. Má 

v dětech a mládeţi rozpoutat jejich umělecký talent a tvořivost. Událost přenášela televize TV 

Saudi. Do této akce se zapojili také slavní umělci. Ti zde vystupovali jako rozhodčí, jejichţ 

úkolem bylo zvolit a vyhodnotit nejlepší umělce a následně jim předat odměny.
55

 

2.5.5. Asie a Oceánie 

Hyundai Motor se angaţuje v široké škále sociálně prospěšných aktivit, které 

zahrnují oblast Indie, Čínu, Austrálii, Nový Zéland, Uzbekistán, Filipíny, Thajsko a Singapur. 

V těchto osmi zemích poskytuje celkově 34 aktivit. 

Hyundai Motor zaţil obrovský úspěch napříč kompletní Asií a Oceánií. Za mořem 

poskytuje rozličný rozsah sociálně prospěšných aktivit, které mají za hlavní cíl navrátit zpět 

původní komunity. V Indii získal Hyundai Motor India (HMI) druhý největší podíl na 
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místním trhu s automobily. Zde byla také zaloţena nadace (HMIF), která má za úkol 

systematicky provádět takové úkony a realizovat takové návrhy, díky kterým dojde ke 

zlepšení ţivota obyvatel. Dobročinné záleţitosti v Číně jsou vedeny místní dceřinou 

společností Beijing Hyundai Motor Company (BHMC) a Hyundai Motor Group China 

(HMGC). Jedná se zejména o podporu v oblastech poskytování pomoci pro oběti přírodních 

katastrof, ochranu ţivotního prostředí a pomoc při vzdělávání obyvatel. V Austrálii a na 

Novém Zélandu je patrná zejména podpora sportu a pacientů s dětskou rakovinou, za coţ se 

společnosti dostává značného uznání místních obyvatel.
56

 

2.5.5.1. Indie 

Podpora vzdělávání 

HMIF poskytuje studijní materiály a stipendia, aby zlepšil studijní prostředí místních 

studentů. Pořádá mnoho aktivit: vzdělávací exkurze pro studenty základních škol, daroval šicí 

strojů do škol a poskytuje studijní materiály. 

Vzdělávací stipendia 

HMIF odměňuje stipendii dva studenty, kteří nemohou pokračovat ve studiu zejména 

kvůli tíţivé finanční situaci. S tímto programem zaznamenává společnost dobré výsledky. 

Jeden příjemce stipendia se zapsal na studium programu MBA, druhý je v současné době 

v polovině svého běţného vysokoškolského studia. HMIF hodlá pokračovat ve financování 

jejich základních ţivotních potřeb do té doby, dokud úspěšně nedokončí své vzdělávání.
57

  

2.5.5.2. Čína 

V oblasti Číny existuje spousta podpůrných aktivit, které jsou financovány 

z prostředků společnosti Hyundai Motor. Jmenujme jich alespoň pár: Hyundai zelená zóna 

v Číně; dodávka darů a zboţí do oblastí, které byly zasaţeny silným zemětřesením; darování 

studijních materiálů pro odborné školy; podpora soutěţe, ve které se debatuje v čínském 

jazyce. Jako hlavní bych zmínila pomoc pro jiţní Čínu, která byla zasaţena prudkým sněhem. 

Tato část oblasti skončila na více jak dva týdny prakticky odříznuta od okolního světa. 

Obyvatelé utrpěli mnoho ztrát a nesnází díky této neobvyklé bouřce. HMGC se rozhodla 
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darovat finanční prostředky, aby tímto krokem podpořila úsilí obyvatel o obnovu země. Do 

nejvíce postiţených oblastí společnost také poskytla pět vozů Tuscon.
58

 

2.5.5.3. Austrálie 

Góly pro venkov 

Góly pro venkov je fotbalový podpůrný program, který společně organizuje Hyundai 

Motor Copany Australia (HMCA) a Australská fotbalová federace (FFA). HMCA poskytla na 

tuto akci peněţní dotaci v hodnotě 1 000 australských dolarů, které se rozhodla věnovat tomu 

venkovskému klubu, který v soutěţi Hyundai A-League vstřelí nejvíce gólů. Tímto však 

podpora společnosti Hyundai v této oblasti nekončí. Jako oficiální sponzor FIFA podporuje 

také australský národní tým, Qantas Socceros a Hyundai A-League. Mimo tuto hlavní 

iniciativu působí společnost také v mnoha jiných projektech, které z velké části financuje.
59

  

2.5.5.4. Nový Zéland 

Podpora pacientů s dětskou rakovinou 

Hyundai Motors New Zealand poskytuje pomoc malým pacientům, kteří bojují 

s rakovinou. Toto provádí skrz partnerství s nadací Child Cancer Foundation. Hyundai Motors 

NZ podniká mnohostranné aktivity společně s touto nadací a to ve snaze zvýšit kapitál  

a informovanost pro nemocné děti a jejich rodinné příslušníky.  

Kola odvahy 

Hyundai Motors NZ a výše zmíněná nadace spustili program s názvem Hyundai kola 

odvahy. S tímto projektem objíţdí celou zemi ve snaze zvýšit fondy a informovanost lidí  

o dětské rakovině. Světlý vůz Santa Fe je celý pokryt barevnými otisky dlaní nemocných dětí, 

které právě s touto zákeřnou nemocí bojují. Více neţ 600 dětí jiţ obdrţelo pomoc od CCF  

a na důkaz díku zanechalo svůj otisk dlaně na kapotě automobilu.
60
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3. Hyundai Nošovice 

3.1. Vznik výrobního závodu v Nošovicích 

Jiţ v prvotních počátcích výstavby výrobního závodu, který se rozhodla společnost 

Hyundai Motor Company postavit v Nošovicích, bylo jasné, ţe se bude jednat o doposud 

největší investici, která vznikla v Moravskoslezském kraji. Výstavba s sebou přinesla spoustu 

dopadů, jak do ekonomiky a sociálních systémů, tak samozřejmě také do problematiky 

ţivotního prostředí. Díky investici přibyla do kraje více neţ jedna miliarda eur, která byla 

pouţita na výstavbu a následný provoz továrny. 

Automobily značky Hyundai jsou prodávány ve více neţ 190 zemí světa. Společnost 

chtěla zaměřit svou pozornost na evropského zákazníka. O těch je ve světě známo, ţe mají své 

konkrétní představy o tom, jak by měl ideální vůz vypadat, a jaké má mít vlastnosti. Výrobní 

závody, které jsou umístěny mimo území Jiţní Koreje, jsou situovány do regionů, kde roční 

prodeje aut přesahují 300 tisíc a to z hlediska dlouhodobého sledování. 

Při výběru lokality pro svou novou továrnu se jihokorejská společnost rozmýšlela 

mezi více kandidáty. Ve hře bylo více lokalit v České republice. Kvalifikovaná pracovní síla a 

sesterská společnost Kia, která sídlí v Ţilině, rozhodly o vítězství Nošovic, které jsou od 

Ţiliny vzdáleny nejmenší počet kilometrů. Nošovice byly vybrány v březnu roku 2006. Ke 

slavnostnímu podpisu smlouvy poté došlo 18. 5. 2006 v Soulu. Byla podepsána tehdejším 

ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem, hejtmanem Moravskoslezského kraje 

Evţenem Tošenovským, generálním ředitelem CzechInvestu Tomášem Hrudou a zástupcem 

HMC, kterým byl D. J. Kim. Ve finále tak vznikla v nově vybudované továrně lisovna, 

svařovna, lakovna, montáţní hala a převodovkárna. 

Celá výstavba musela být vzhledem k náročnosti projektu rozdělena do dvou fází. 

V první fázi došlo k výstavbě závodu, byla zahájena v dubnu 2007. V roce 2008 byl zahájen 

zkušební provoz a sériová výroba počala taktéţ v roce 2008. Druhá fáze je plánována na rok 

2011. Dojde k rozšíření stávající výroby automobilů a místo zde najde celkově 3 500 lidí.
61

 

Výrobní komplex se rozkládá na ploše, která zabírá 200 ha, z toho zastavěná plocha 

tvoří 26,5 ha. V průmyslové zóně v Nošovicích tak vznikl unikát – 1. výrobní závod 
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společnosti Hyundai, který je umístěn v Evropě. Tři závody se nacházejí v Koreji, dva v Indii 

a Číně. V USA, Turecku a Rusku je výrobní závod jeden. V Číně se staví 3. výrobní závod a 

první závod se buduje také v Brazílii. 

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) se skládá z lisovny, svařovny, 

lakovny, finální montáţní linky a výroby převodovek. 

V duchu dodrţení základních idejí společnosti proběhla i celá výstavba areálu. 

Společnost velmi dbá na ochranu ţivotního prostředí, je sponzorem nesčetného mnoţství 

aktivit, které se ţivotním prostředím souvisí. Při výstavbě byla původní vzrostlá zeleň 

přemístěna na jiné místo, kde se dostala do péče zkušených zahradníků. Jakmile byla stavba 

dokončena, byla zeleň přemístěna zpět. Zajímavá je také rychlost, s jakou byla celá stavba 

uskutečněna. První pilíř byl postaven v dubnu 2007, za 18 měsíců byl komplex hotový. 

V listopadu 2008 došlo ke spuštění sériové výroby vozu Hyundai i30. Všechny 

vyráběné vozy byly vyvinuty speciálně pro evropský trh. Vývoj probíhal v technickém centru 

společnosti v Německu. Podmínkou bylo, aby vozy vyhovovaly kritériím zákazníků, kteří 

kladou velký důraz na kvalitu, bezpečnost vozu a jeho atraktivní design.  

V listopadu 2009 byla spuštěna výroba vozu Kia Venga, v říjnu 2010 došlo 

k zahájení produkce vozu ix20. Na podzim roku 2011 společnost plánuje spustit třísměnný 

provoz. Výrobní kapacita závodu by poté měla být 300 000 automobilů ročně. Při současném 

dvousměnném provozu je výrobní kapacita 200 000 vozů.
62

 

 

3.2. Vize společnosti  

Společnost Hyundai vyhlásila novou vizi pro následujících deset let. Jedná se o „Vizi 

2020“. Tato se skládá z pěti stěţejních hodnot, které společnost hodlá v příštích letech 

realizovat. Samozřejmě stále platí snaha stát se celosvětovým lídrem. 

Hlavním slogan této vize je: „Společně pro lepší budoucnost“. Všechno vychází 

z filozofie, kterou uplatňuje řízení společnosti Hyundai. V důsledku velkému zaměření, které 

společnost věnuje řízení kvality, došlo v posledních letech k obrovskému pokroku ve vnímání 
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značky Hyundai. V roce 2010 obsadila společnost 5. místo na světě v ţebříčku největších 

automobilových výrobců. 

Nová vize signalizuje snahu společnosti vytvářet ty největší moţné hodnoty. Další 

snahou je podpora harmonického růstu, který zasáhne všechny podílníky, zejména 

prostřednictvím takového řízení, které je ohleduplné k ţivotnímu prostředí a je zaloţeno na 

úctě k lidstvu. 

Stěžejní hodnoty: 

Zákazník: ve všech korporátních hodnotách se stává zákazník nejvyšší prioritou. 

Výzva: společnost se nikdy nehodlá spokojit s výsledky, kterých dosáhla. Vţdy bude 

hledat a zkoumat nové moţnosti, jak vše vylepšit. 

Spolupráce: snahou je vytvoření souladu mezi všemi podílníky a stranami, které se 

na obchodu podílejí. 

Lidé: vytvoření takové kultury ve společnosti, kdy talentovaní lidé budou 

vyzdvihováni. 

Globalita: toto slovo představuje snahu společnosti, aby se stala podnikem, který 

budou lidé uznávat na celém světě. 

3.2.1. Starost o ţivotní prostředí 

Starost o ţivotní prostředí se v posledních letech stává nejvíce diskutovatelným 

tématem. Globální oteplování a s ním spojené tání ledovců, pomalé vyčerpání neobnovitelný 

přírodních zdrojů a další oblasti jsou předmětem diskuzí, které probíhají prakticky po celém 

světě.  

Téma se stalo důleţitým a podstatným také proto, ţe se jiţ týká kaţdého člověka, na 

kterého určitým způsobem tyto změny působí. Nemají proto uţ pouze všeobecný charakter. 

Společnost Hyundai Motor Company tak při výrobě nových vozů dodrţuje určitá 

pravidla a snaţí se o takovou výrobu a vývoj, která tyto problémy nebude prohlubovat, ale 

bude je udrţovat na stejné úrovni, případně bude ţivotní prostředí dokonce zlepšovat. Jako 
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společnost se také angaţuje ve spoustě aktivit a programů, které mají za úkol právě pozitivní 

vliv na ţivotní prostředí.
63

 

3.2.2. Globální environmentální politika 

Společnost Hyundai Motor Company povaţuje za klíčový prvek podnikání ţivotní 

prostředí. Prosazuje ekologický management, prostřednictvím kterého vytváří ty správné 

firemní hodnoty. Výroba společnosti je postavena tak, aby jako hotové vycházely produkty, 

které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. Cílem společnosti je vytvořit takový ţivotní cyklus 

výrobků, aby v celém jeho průběhu (vývoj, výroba, prodej, pouţití, likvidace) byly tyto 

aktivity co nejméně škodlivé k ţivotnímu prostředí. 

Zaměstnancům jsou poskytovány environmentální kursy. Společnost se v těchto 

aktivitách, které sama provozuje, snaţí podporovat také své dodavatele. Ekologické zásady 

jsou vytvořeny a zpracovány tak, aby nebyly v rozporu s mezinárodními a národními zákony, 

které se týkají ekologie.
64

  

3.2.3. Přístup v Hyundai Motor Manufacturing Czech 

Stavební práce na území o rozloze 200 hektarů začaly v roce 2006. Na tomto území 

rostlo přes 1 100 stromů, některé zde stály jiţ mnoho desítek let. Jelikoţ společnost pečuje o 

ţivotní prostředí, všechny tyto stromy nebyly vykáceny a zlikvidovány, ale došlo k jejich 

přemístění. Byly přesunuty na okrajové části staveniště, kde tým zkušených zahradníků 

dohlíţel na to, aby se stromům nic nestalo. Po dokončení stavebních prací byly stromy 

vysazeny znovu po celém areálu objektu.  

Logistický systém je v závodě v Nošovicích vytvořen tak, aby byla dodávka zboţí a 

materiálů co nejrychlejší a zároveň šetrná k ţivotnímu prostředí. Tři hlavní subdodavatelé 

jsou umístěni přímo v areálu průmyslové zóny. S montáţní halou Hyundai, do které dodávají 

součástky, jsou propojeni pomocí krytých mostů. Denně tento logistický systém ušetří cestu 

200 kamionů, pomocí kterých by se takovýto objem dílů do haly dopravoval za normálních 

podmínek. 

                                                 
63

 Hyundai Motor Manufacturing Czech [online]. 2007. Ţivotní prostředí. Dostupné z www: 

http://www.hyundai-

motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=environment&PHPSESSID=93177fe320edf8319da5c7d12f363e26 
64

 Tamtéţ. 



 48 

Velký důraz je ve společnosti kladen také na nakládání s odpady. Kdejaká společnost 

má tolik odpadního materiálu, ţe ho nemá kde skladovat. Ve společnosti Hyundai dochází ke 

třídění odpadu a je zde do praxe implementován úspěšný systém, který ukazuje, jak s odpady 

správně a efektivně nakládat. 

Továrna má vlastní čističku odpadních vod, ve které dochází k čištění odpadních 

průmyslových vod z celého závodu prostřednictvím nejmodernějších postupů. V lakovně jsou 

při práci vyuţívány pouze vodou ředitelné barvy, které jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Nachází se zde také tepelné oxidační zařízení. Toto slouţí ke sniţování škodlivých látek, přes 

zařízení je vypouštěn veškerý odpadní vzduch, který v lakovně vznikne. Dochází ke spalování 

znečišťujících látek a to s účinností vyšší neţ 99%. Vyskytují se zde i další zařízení, jejichţ 

účelem je sniţování vypouštění škodlivých emisí. Jsou zde vodní pračky a tzv. „solvent 

recovery system“. 

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech se podpisem svého prezidenta 

zavázala k dodrţování jasně stanovených aktivit. Jedná se o aktivity v šesti oblastech: 

legislativa, komunikace, vstupní suroviny, vzdělávání zaměstnanců, principy prevence a 

neustálého zlepšování, odpovědnost vedení. Tyto zásady jsou závazné pro všechny 

zaměstnance společnosti. 

Legislativa: cílem je, aby při všech rozhodováních bylo dosaţeno shody s platnými 

právními předpisy a poţadavky, které pečují o zajištění ochrany ţivotního prostředí. Cílem 

také je, aby byl tento soulad dodrţován, sledován a neustále ověřován. 

Komunikace: pro společnost hraje důleţitou roli dialog mezí společností a 

zaměstnanci i okolním prostředím. Tento dialog, při kterém probíhá taktéţ výměna informací, 

společnost plně podporuje. Cílem této aktivity je, aby byly kladně vyuţity všechny podněty, 

které souvisí s činnostmi společnosti a jejich dopadem na ţivotní prostředí. Dodrţování těchto 

pravidel vyţaduje společnost i po dodavatelích. 

Vstupní suroviny: ve společnosti se provádí přísná kontrola materiálových vstupů. 

Kontrolovány jsou taktéţ technologické postupy. Cílem je zabránit plýtvání se surovinami a 

energií. Důraz je kladen na to, aby byly přednostně pouţívány materiály, výrobky, 

technologie a sluţby, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. 
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Vzdělávání zaměstnanců: zaměstnanci jsou pravidelně školeni a vzděláváni. 

Zároveň jsou průběţně motivováni. Toto probíhá u zaměstnanců na všech úrovních řízení. Je 

nutné, aby si všichni uvědomovali, jaký dopad na ţivotní prostředí můţe jejich práce mít.  

Princip prevence a neustálého zlepšování: cílem je, neustále se starat o 

vylepšování profilu společnosti v souvislosti s ţivotním prostředím. Při vylepšování profilu se 

bere ohled na vyhlášenou politiku, cíle a programy. Všechny tyto poloţky musejí být 

v souladu. 

Odpovědnost vedení: vedení je zodpovědné za environmentální politiku. Snaţí se, 

aby byl systém environmentální politiky udrţován a rozvíjen. V důsledku toho je úkolem 

vedení vytvářet organizační, personální a finanční zdroje, které jsou pro danou politiku 

potřebné.  

Podpisem tohoto dokumentu se vedení zavazuje, ţe bude sledovat nové technické 

postupy, které příznivým způsobem ovlivňují ţivotní prostředí. Přijetím těchto postupů do 

praxe poté dojde ke zlepšování prevence společnosti, která se týká znečišťování ţivotního 

prostředí.
65

 

 

3.3. Aktivity společnosti Hyundai v České republice 

3.3.1. Mikulášská párty ve škole v Nošovicích 

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) uspořádal Mikulášskou párty pro 

děti z mateřské a základní školy v obci Nošovice. V severní Evropě je den svatého Mikuláše 

tradičně oslavován tak, ţe děti dostávají dárky, jako sladkosti a koláčky, nebo hledají dárky, 

které jsou poschovávány v botách. Den označuje pro občany České republiky začátek vánoc. 

5. prosince tak HMMC pozval 70 dětí a jejich rodiče, aby si společně uţili hudbu a zábavu. 

Společnost také dětem věnovala hračky, školní pomůcky a občerstvení. Od roku 2006 je tato 

akce pořádána pravidelně kaţdý rok.
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3.3.2. Fond Hyundai 

HMMC zaloţil Fond Hyundai ve druhé polovině roku 2006, zejména na podporu 

komunitního ţivota a podporu environmentálních projektů. Společnost přispěla celkovou 

částkou 20 milionů korun a to prostřednictvím 4 splátek, kaţdé v hodnotě 5 milionů korun, 

které byly zaplaceny za dva roky. Od roku 2009 plánuje darovat kaţdý rok 1 milion korun. 

Výbor nadace se skládá ze dvou zástupců ze strany občanů, jednoho zástupce ze státní správy 

a jednoho zaměstnance společnosti HMMC. Tito lidé posuzují ţádosti a rozhodují o tom, 

komu bude poskytnuta pomoc. Místní skupina, pojmenovaná Open Society Fund, se stará o 

hlavní záleţitosti fondu a jeho kaţdodenní aktivity. 20 000 aţ 30 000 českých korun bývá 

rozděleno převáţně do ekologických projektů, které zahrnují úsilí o nastolení pořádku na 

nedalekých turistických trasách a vytvoření ekologických tříd pro studenty. Fond byl zaloţen 

samostatně, mimo sociální příspěvkový projekt HMMC a je poskytován na charitativní 

programy, které reflektují potřeby zdejší přírody a obyvatelstva.
67

 

3.3.3. Dny NATO 2008 

Dny NATO jsou významná událost, která se kaţdoročně koná v Moravskoslezském 

kraji za účelem propagace NATO (NATO – The North Atlantic Treaty Organization). Událost 

láká rok od roku více účastníků, v roce 2008 jich bylo více neţ 50 000. Jako hlavní partner 

poskytl HMMC na událost částku 500 000 Kč a stal se partnerem této události v broţurách a 

na letácích. V době trvání události jsou vozy značky Hyundai vystavovány na letišti, aby byla 

účastníkům představena celá výrobková řada. Tato akce se koná v Moravskoslezském kraji 

kaţdý rok, v roce 2010 byla návštěvnost 180 000 lidí.
68

 

3.3.4. Ples Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy Maxové 

Moravskoslezský kraj spolu s Nadací Terezy Maxové pořádal 6. jarní ples v roce 

2008. HMMC se plesu účastnil jako jeho oficiální partner. Nadace Terezy Maxové je 

charitativní organizace zaloţená v roce 1997. Byla zaloţena za účelem poskytování pomoci 

při získávání finančních prostředků určených k péči o děti. HMMC daroval na plese 

symbolický šek, který byl pouţit na pomoc potřebným.
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3.3.5. Česko – Korejské dny 

Událost pojmenovaná Česko – Korejské dny se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 

2008 v Ostravě. Událost představuje korejskou kulturu místním obyvatelům a zahrnuje také 

seminář o korejské kultuře. Program zahrnoval představení klasické hudby v podání Ahn 

Trio, expozici korejského pravopisu, tradičních tanců a teakwonda, stejně tak jako příleţitost 

pro návštěvníky vyzkoušet si korejské jídlo, čaje a zákusky. Od roku 2008 se událost 

s úspěchem opakuje kaţdý rok.
70

 

3.3.6. Hyundai Motor Manufacturing Czech pro Charitu Ostrava 

Zaměstnanci Hyundai Motor Manufacturing Czech jiţ podruhé uspořádali sbírku, 

jejíţ výtěţek putoval mezi lidi, kteří to nejvíce potřebují. Šlo o sběr oblečení, kterého se 

v konečné fázi vybralo 22 krabic. Toto putovalo do azylového domu, kde ještě dobře poslouţí 

lidem bez domova. Další část poslouţila obyvatelům nízkoprahových nocleháren a domu pro 

matky a děti v tísni v Ostravě. Nevyuţité a nepotřebné oblečení se tak dostalo k lidem, kteří 

často na sebe nemají vůbec nic. První sbírka proběhla mezi zaměstnanci jiţ v prosinci 

loňského roku. Tato, v lednu proběhnuvší, byla do objemu obdrţeného šatstva takřka 

trojnásobná. Dar osobně předal dne 31. ledna 2011 do rukou ředitele Charity Ostrava Martina 

Praţáka prezident společnosti HMMC Kang Ho-don.
71

 

3.3.7. „Rodinný den“ v Nošovicích 

V sobotu 26. června 2010 se v areálu v Nošovicích uskutečnil „Rodinný den“. Šlo o 

první takovou společenskou akci, kterou společnost HMMC uspořádala pro své zaměstnance 

a jejich rodinné příslušníky od doby vzniku továrny v České republice. Program, jehoţ 

součástí byly zábavné hry a atrakce pro děti, vystoupení profesionálních i amatérských 

umělců, se odehrával na prostranství před hlavní budovou. Zaměstnanci s hudebním či 

tanečním nadáním porovnali své schopnosti v soutěţi „Hyundai Talent“. Ti nejlepší byli 

ohodnoceni hodnotnými cenami. Všichni návštěvníci také měli moţnost prohlédnout si přímo 

provoz závodu. Byly připraveny zajímavé a odborné prohlídky lisovny, svařovny a finální 

montáţe. Zajištěno bylo také bohaté občerstvení, hygienické zázemí a byla zajištěna doprava 
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mezi areálem a autobusovým nádraţím ve Frýdku – Místku. Tento den nebyl poslední. 

Společnost má v plánu tuto akci pořádat kaţdoročně, chce tímto vytvořit novou tradici.
72

 

 

3.4. Ekonomická situace Moravskoslezského kraje 

Rozvoj průmyslu byl zaloţen na území Moravskoslezského kraje především na těţbě 

černého uhlí a jeho následným vyuţitím v hornictví. Silně rozvinutým odvětvím bylo také 

strojírenství. V souvislosti s rozvojem průmyslu vznikaly programy bytové výstavby a došlo 

k vytvoření největší aglomerace na území České republiky. Zaznamenán byl také výrazný růst 

populace, např. v Novém Jičíně, Kopřivnici, Frýdku – Místku, Třinci. Například město 

Havířov vzniklo jenom díky těmto programům bytové výstavby a růstu populace, který 

s tímto souvisel. Hospodářství Moravskoslezského kraje nebylo zaloţeno na trţní poptávce. 

Existovala zde specifická vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva. Lidé dosahovali 

v průměru niţší stupeň vzdělání a byl zde zastoupen vysoký podíl dělnické profese.
73

 

3.4.1. Vývoj Moravskoslezské kraje po roce 1989 do současnosti 

Moravskoslezský kraj vstupoval do období přechodu k trţní ekonomice jako kraj, ve 

kterém byl největší objem ekonomické produkce měřený na obyvatele. V letech 1993 – 1998 

nastal hospodářský propad. Za ten mohlo zejména hospodářství, které bylo zaměřeno 

jednostranně. Bylo zaloţeno na rozvíjení takových oborů, se kterými nebyly firmy schopny 

konkurovat na nově vznikajících trzích. Došlo k výraznému propadu ekonomiky kraje. 

Moravskoslezský kraj nebyl schopen ještě v roce 2001 dosáhnout takového objemu produkce, 

jako dosahoval v roce 1995.
74

 

3.4.2. Nezaměstnanost 

Jiţ v počátcích transformace panovala v Moravskoslezském kraji, v porovnání 

s ostatními kraji České republiky, největší nezaměstnanost. Do roku 1996 byla na poměrně 

nízké úrovni, rapidně začala stoupat od roku 1997. Svého maxima poté dosáhla v roce 2000, 

kdy činila 16%. V letech 1997 – 2006 míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 
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značně převýšila průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice. Výrazný pokles přišel 

v období květen 2005 – květen 2007. Z 91 174 registrovaných uchazečů o práci číslo kleslo 

na 69 106. Přírůstek pracovních míst byl skoro 20 000. ¾ z tohoto celkového objemu vzniklo 

mezi květnem 2006 a květnem 2007. Tento pozitivní jev jiţ souvisí s investicí HMMC 

v České republice, konkrétně v Nošovicích. Docházelo k prvním investicím do infrastruktury, 

byla zahájena výstavba závodu. 

V roce 2007 ţilo v Moravskoslezském kraji 1,2 milionu obyvatel. Pracovní síla činila 

637 tisíc osob. V České republice existuje pouze velmi nízká mobilita pracovní síly (ochota 

lidí stěhovat se za prací z místa na jiné místo). Pro oblast Nošovic bylo proto vytipováno 

„dojíţďkové území“, které je v okruhu 30 km vzdušnou čarou. Jako dojíţďková území byla 

zvolena na základě kritéria tato území: Český Těšín, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, 

Havířov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Příbor, Studénka, 

Třinec, Vratimov. Na tomto území se nacházelo 439 tisíc osob, které se počítaly mezi 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Tento údaj vycházel z posledního provedeného sčítání lidu, 

domů a bytů z roku 2001. 

V červnu 2007 došlo také k výraznému úbytku nezaměstnaných osob 

v Moravskoslezském kraji. Došlo ke zlepšení hospodářství kraje, vznikla nová pracovní 

místa, coţ vedlo ke sníţení nezaměstnanosti a stabilizaci zaměstnanosti. Sniţoval se počet 

uchazečů evidovaných na pracovních úřadech a to ve všech třídách klasifikace zaměstnání. 

Pro potřeby společnosti Hyundai a jejich poţadavky na zaměstnance jsou 

nejdůleţitější tyto klasifikace: 

 Vědečtí a odborní duševní pracovníci; 

 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných 

oborech; 

 Niţší administrativní pracovníci (úředníci); 

 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy 

strojů a zařízení); 

 Obsluha strojů a zařízení; 
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 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

Došlo také ke sníţení počtu uchazečů o zaměstnání a to ve všech vzdělanostních třídách. 

Kdyby došlo k situaci, ţe by společnost Hyundai vybrala jinou lokalitu, neţ zvolený 

Moravskoslezský kraj, nedošlo by k realizaci investic, které s projektem souvisely. Lze 

předpokládat, ţe kromě jiţ fungujících investic Sangwoo Hitech, Plakor a Matador Dong 

Won, které vznikly pouze jako dodavatelské firmy pro HMMC, by ostatní investoři 

nenacházeli ţádný důvod, proč investovat v Moravskoslezském kraji a raději by svou investici 

uskutečnili někde jinde. 

Došlo by tak k výraznému poklesu nabídky práce, vytvořeno by bylo přibliţně 1 850 

pracovních míst. Investice společnosti Hyundai byla významná pro Moravskoslezský kraj 

také z důvodu toho, ţe došlo k vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi tyto 

patří zejména top a niţší management a pozice technické. Tato skutečnost je příznivá zejména 

pro kraj, ten se snaţí tyto perspektivní pracovní místa vytvářet, aby nedocházelo k migraci 

kvalifikovaných zaměstnanců z Moravskoslezského kraje.
75

 

3.4.3. Ţivotní prostředí 

Příprava investice společnosti Hyundai byla vyhodnocena z hlediska dopadu na 

ţivotní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí). Stejně 

tak byla posouzena investice v době provozu i období odstraňování stavby. Výstavba a provoz 

je také regulován dalšími pomocnými prostředky. Jedná se o dobrovolnou dohodu, která byla 

uzavřena mezi více stranami: Deklarace porozumění mezi HMMC, Moravskoslezským 

krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání. 

Dalšími účastníky dohody jsou nestátní neziskové organizace: Ekologický právní servis, Půda 

pro ţivot a Děti Země a Beskydčan.
76

 

3.4.4. Stav ţivotního prostředí v Nošovicích 

Území v Nošovicích, na kterém byla vystavěna továrna společnosti Hyundai, spadá 

do oblasti Podbeskydské pahorkatiny. Tato oblast spadá do kategorie, ve které je evidována 
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zhoršená kvalita ovzduší. Na místě továrna, čí v její blízkosti, se nenacházejí ţádná chráněná 

území. 

Je veliká potřeba, aby společnost HMMC věnovala problematice znečištění ovzduší 

velkou pozornost. Diskutovaným tématem se stal provoz lakovny HMMC a vliv, který bude 

mít na místní potravinářskou výrobu. V blízkosti se totiţ nachází sušárna, ve které pivovar 

Radegast suší chmel. Součástí uzavřené smlouvy mezi HMMC a českou stranou se stal 

závazek, kdy česká strana přislíbila, ţe ve vymezeném okolí továrny nebude moţnost stavět 

další provozy a továrny. Hlavní snaha tohoto kroku spočívala v tom, aby do ovzduší bylo 

vypouštěno co nejmenší mnoţství škodlivých emisí a zároveň byla chráněna kvalita výroby 

HMMC. Druhotným efektem je také to, ţe v důsledku jednoho vzniklého provozu a eliminací 

dalších se sníţí riziko, ţe budou v lokalitě překračovány imisní limity. 

Výstavba areálu s sebou přinesla navýšení dopravy na veřejných pozemních 

komunikacích. Pro eliminaci těchto negativních dopadů byla navrţena protihluková opatření. 

Za hlavní zdroj škodlivin byla povaţována lakovna. Výstavba byla provedena pomocí 

nejlepších technologií. Jak jiţ bylo zmíněno, v lakovně jsou pouţívány vodou ředitelné barvy. 

Ke sniţování odváděného mnoţství těkavých látek slouţí zařízení TAR (Thermische Abluft 

Reinigung), které je umístěno uvnitř lakovny. Látky znečišťující ţivotní prostředí jsou díky 

tomuto zařízení spalovány s účinností 99%. Jedná se nejčistší lakovnu v rámci 60 autolakoven 

v EU.
77

 

3.4.5. Odhad v případě nerealizace stavby 

Značně citelný rozdíl v případě nerealizace stavby HMMC by byl v intenzitě 

dopravy v lokalitě. S tímto by souviselo také sníţení škodlivých vlivů na ţivotní prostředí, 

sníţení emisí a hlukové zátěţe. Dalším rozdílem by bylo zachování původního rázu krajiny. 

Pozitivní vlivy podle kompetentních osob z Hyundai Motor Manufacturing 

Czech: 

 Dochází k průběţné a pravidelné údrţbě přírodních ploch, které se nacházejí 

v areálu závodu. 
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 Bude vybudován migrační koridor, který bude slouţit pro pohyb velkých 

savců v lokalitě Slezských Beskyd a Moravskoslezských Beskyd. 

 Jsou vybudována protihluková opatření v oblastech Dobré, Nošovic a 

Niţních Lhot. Tyto mají za cíl chránit místní obyvatele od hluku 

přicházejícího z veřejných silnic a ţeleznic. 

 Došlo k výsadbě nové zeleně. 

Negativní vlivy: 

 Dojde k jistému znečistění ovzduší. Toto však bude max. eliminováno 

prostřednictvím nejlepších technologií, které jsou na trzích dostupné. 

 Společnost bude vyrábět určité mnoţství odpadu. Budou vyuţity podpory 

prevence, které zabrání jejich hromadnému výskytu a hojně se bude vyuţívat 

systém recyklace odpadů. 

 Společnost se snaţí, aby mnoţství pouţité vody bylo minimální.  

 Dojde ke zvýšení dopravy v oblasti. Část dopravy hodlá společnost realizovat 

prostřednictvím ţeleznic. V současné době je to přibliţně 20 %.
78

 

 

3.5.  „Vše pro dobro světa a Nošovic“ – dokument, 2010 

Při hledání podkladů pro diplomovou práci jsem narazila na tento dokument. 

Reţisérem je Vít Klusák. Dokument vznikal po dobu pěti let, v letech 2005 aţ 2010. Filmaři 

natáčením strávili 124 dní a natočili přes 17 hodin filmového materiálu. 

3.5.1. Stručný obsah dokumentu 

Dokument začíná záběrem na bagry, které bourají dům. Objevuje se zde pan 

Stanislav, jeden z původních vlastníků polí, na kterých vyrostla automobilka Hyudnai. Se 

smutkem v očích si bere cihly ze zbouraného domu a vzpomíná na to, jak si sem chodil jako 
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malý chlapec hrát. Během celého dokumentu se objevuje velké mnoţství záběrů, které ukazují 

kontrast staveniště, později hotové továrny a zelených polí. Pan Stanislav není jediný vlastník, 

který prodal své pole, celkem tak učinilo 180 vlastníků. Jejich zpovědi se průběţně objevují 

v průběhu celého dokumentu. Další postavou, která se v dokumentu objevuje, je starosta 

Nošovic. Vypráví o symbolu, který práce na polích znamenala. Lidé podle něj ztratili něco, co 

budovali. V obci vznikly mnohé rozpory mezi obyvateli. Mnozí se stavbou souhlasili, mnozí 

ne. Na důkaz smutku je dokonce záběr na budovu organizace Zemědělské druţstvo vlastníků, 

na kterém visí na stoţáru černá vlajka.  

Objevuje se zde opět postava pana Stanislava. Na protest a na vyjádření nesouhlasu 

se stavbou se rozhodl postavit sochu ze starých automobilových součástek. Sochu vyrobil také 

jako vzpomínku na výkup svého pole a umístil ji do blízkosti stavby. Dalším záběrem je 

slavnostní ceremoniál otevření společnosti Hyundai. Je zde záběr na ţivou kapelu, slavnostní 

přestřihnutí stuhy, interiér vstupu a několikaminutové záběry na školení nově nastupujících 

zaměstnanců. 

Dalším častým záběrem jsou ţeny a muţi, většinou pouze ţeny, které okopávají zelí 

na polích, poté ho sbírají a záběry jsou zde dokonce i ze zpracování zelí. Je zde také okamţik, 

kdy jsou točeny ţeny, jak obdělávají betonový chodník vedoucí kolem stavby a je do toho 

mluven komentář, ţe „okopávají zelí“. 

Další postavou, která v dokumentu vystupuje, je pan Petr Vaněk. Jedná se o osobu, 

která ve společnosti působí jako generální manaţer oddělení vnějších vztahů a tiskový mluvčí. 

Vypráví zde své záţitky, které má spojené s otevřením společnosti. Působí v Hyundai jiţ od 

jeho zaloţení, stal se zaměstnancem číslo 27. Popisuje slavnostní ceremoniál, který se 

uskutečnil na počest posvěcený stavby. 

Dalšími osobami, které se v dokumentu objevují, je pan Roman se svou ţenou 

Tamarou. Do Nošovic se přistěhovali před třemi roky a oba v továrně pracují. Jsou vděčni, ţe 

mají alespoň nějakou práci a popisují, jak to v Nošovicích chodí, zejména mezi sousedy. 

 Další zajímavou postavou, která nás provází prakticky celým dokumentem, je pan 

Ondřej. Ten je, na rozdíl od pana Romana a paní Tamary, se svou prací v továrně velmi 

nespokojen. Hovoří o vytýkacích dopisech, které obdrţel za porušení pracovní kázně a 

prakticky celý dokument si stále jenom stěţuje. Na konci dostane výpověď, podle něj z toho 

důvodu, ţe se ho v automobilce a jejím vedení bojí. 
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Zajímavým okamţikem je také exkurze místních obyvatel do nošovické továrny. 

Jsou provedeni po celém areálu, továrně, na konci prohlídky dostávají všichni účastníci věcné 

dárky při odchodu. Účastníci jsou z exkurze nadšeni. Většina z nich si myslí, ţe továrna byla 

lepším řešením, neţ původní pole. O ty se podle nich stejně nikdo nestaral a z mladých lidí by 

o to ani nikdo neměl zájem.  

Objevují se zde také právníci Ekologického právního servisu. Protestují proti 

společnosti před vstupem. Jejich protest je mířen proti porušení Deklarace porozumění. Chtějí 

předat vedení společnosti ţalobu, kterou na ně podali, právě za zmíněné porušení Deklarace. 

Na to navazuje stávka zaměstnanců, kteří jsou nespokojeni s podmínkami, které v továrně 

panují. 

Poté uţ následují pouze závěrečné titulky a malé překvapení pro diváky – po 

skončení totiţ následuje reklama vyrobená Vítem Klusákem na zelí z Nošovic. Jedná se spíše 

o ironizující spot na společnost Hyundai, ve kterém jsou vyuţity mnohé prvky, které vyuţívá 

společnost, ať se jedná o slogany, případně propagační videa. 

Pokud bych měla video ohodnotit z pohledu diváka, nikterak mne dokument 

neoslovil. Dívala jsem se na něj asi třikrát a pokaţdé jsem došla ke stejnému názoru. 

Nepřipadá mi to jako objektivně natočená a podaná pravda. Myslím, ţe je zde dáván větší 

prostor vyjádření „okradených“ majitelů pozemků, kteří byli nuceni, často pod pohrůţkou 

fyzického nátlaku, prodat svá pole. Není zde podáno ţádné vysvětlení druhé strany, tzn. ze 

strany společnosti HMMC. Dochází ke střídání mnoha různých situací a obrazů a vlastně se 

nedojde k ţádnému závěru.  

Nejvíce vtipná mi přišla postava pana Ondřeje. Ten si jenom v průběhu celého 

dokumentu stěţoval na prakticky všechno. Platové podmínky, vykonávanou práci. A pak 

kdyţ byl na něj záběr, jak zkouší funkčnost volantu a to je náplní jeho celodenní práce, přišlo 

mi docela vtipné, ţe by chtěl za toto pobírat mzdu vyšší neţ 13 tisíc korun. V dnešní době 

spousta lidí nedosahuje ani mzdu takové hodnoty a to dělají práci mnohem horší. 

Závěrečný vytvořený spot na propagaci zelí uţ netřeba ani hodnotit. Nejsem sice 

z Nošovic, ale osobně si myslím, ţe mnohem více lidí najde způsob, jak se uplatnit v továrně 

automobilky Hyundai, neţ na polích se zelím. 
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3.5.2. Rozhovory 

Protoţe si stále myslím, ţe dokument nebyl natočen objektivním způsobem, rozhodla 

jsem se oslovit dva z aktérů, kteří v něm vystupují, aby mi poskytli své vlastní názory. Prvním 

je pan Mgr. Petr Vaněk, který pracuje ve společnosti HMMC, a druhým je pan Miroslav 

Kačmarčík, starosta Nošovic. 

 

Rozhovor s Mgr. Petrem Vaňkem
79

 

Pan Petr Vaněk pracuje u společnosti Hyundai Motor Company od jejího vzniku 

v průmyslové zóně v Nošovicích. Nastoupil do firmy Hyundai 1. 11. 2006 jako 17. 

zaměstnanec v pořadí, včetně korejských. Pracuje na pozici generálního manaţera oddělení 

vnějších vztahů a jako tiskový mluvčí. V dokumentu pana Klusáka ztvárňuje jednu z hlavních 

postav, která se objevuje prakticky v celém dokumentu. 

 

1. Téma, které se řeší celý dokument, jsou výkupy pozemků. Můžete mi objasnit, jak to celé 

probíhalo? 

 

„V roce 2005, kdyţ se začalo hovořit o výkupu pozemků v Nošovicích, byla trţní cena orné 

půdy 3 – 8 Kč za m
2
. Pro účely výkupu byla stanovena jednotná cena, která činila 150 Kč za 

metr. Dohromady se vykupovalo 260 ha půdy – na 200 se postavil závod, dalších 60 ha tvoří 

okruţní cesta a ostatní volná půda.“ 

 

2. Máte představu, kolik lidí vlastnilo tyto pozemky, které se vykupovaly? 

 

„Bylo zde 180 vlastníků, nikdo z nich však nehospodařil na polích přímo, všichni pozemky 

svěřili do rukou Zemědělského druţstva vlastníků v Nošovicích, které platilo vlastníkům 

nájem v penězích a nějakých naturálních jednotkách. Bylo tomu tak hlavně proto, ţe drtivá 

většina bydlela někde jinde, nikoliv v Nošovicích.“ 

 

3. Kdo tedy s vlastníky uzavíral smlouvy a vyplácel peníze? Společnost HMC? 
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„Smlouvy uzavíral Moravskoslezský kraj a peníze na výkup pozemků šly ze státu. Všechny 

pozemky byly vykoupeny do 30. 12. 2005. Navíc se Zastupitelstvo MSK rozhodlo vyplatit 

jednorázovou částku 100 000 Kč na kaţdou domácnost, která byla přihlášena k trvalému 

pobytu před 5. zářím 2005, tedy před oznámením investora o úmyslu v kraji investovat. Tato 

částka měla slouţit jako kompenzace za zhoršení ţivotní podmínky v době trvání stavby 

továrny, jednalo se zejména o hluk, prašnost a jelikoţ výstavba probíhala i v noci, tak noční 

osvětlení.“ 

 

4. V dokumentu jsou také zmiňovány výhružné dopisy, které občanům, kteří nechtěli svá pole 

prodat, kdosi posílal. Zabývala se společnost HMMC také touto problematikou? 

 

„Při procesu výkupu došlo k tomu, ţe starší lidé na půdě lpěli. Měli špatné zkušenosti 

s bývalým reţimem, který v zemi vládnul. Došlo tedy k tomu, ţe kdosi začal posílat výhruţné 

dopisy, které obdrţeli asi zbývající 4 vlastníci. Celá záleţitost byla předána k šetření policii, ta 

případ odloţila, nikdy pravého viníka nenašla. Podle všech šetření však šlo o někoho, kdo uţ 

pozemky prodal a snaţil se tímto způsobem přinutit k prodeji ostatní. Kdyby totiţ došlo 

k situaci, ţe by se někdo skutečně rozhodl pozemky neprodat, nekonala by se stavba vůbec a 

všichni lidé by museli peníze, které obdrţeli, vracet zpět. 30. 12. 2005 podepsal poslední 

vlastník.“ 

 

5. Velmi diskutovaným tématem se staly přesčasy. Zaměstnanci dokonce kvůli těmto 

přesčasům stávkují. Můžete mi tedy popsat, jak vlastně fungují? 

 

„V září 2009 fungovala továrna na dvousměnný provoz, víkendy byly volné a zaměstnancům 

se střídaly týdny denní a noční sluţby. Potom přišlo období krize, která postihla prakticky 

celou zemi a společnost najednou nestačila vyrábět takové mnoţství objednávek, které měla 

nasmlouvané, dvě směny uţ nepostačovaly. V souladu se zákoníkem práce tak přistoupila 

k nařízeným přesčasům. Ty vypadaly tak, ţe po ranní směně nastoupili zaměstnanci od 

pondělí do čtvrtka k dalším dvěma hodinám práce navíc, to znamená, ţe za měsíc odpracoval 

zaměstnanec 16 hodin přesčasů. Všechny tyto hodiny měli zaměstnanci plně zaplaceny 

v hodinové mzdě a samozřejmě dostali příplatky za přesčas.“ 

 

6. Proč tedy zaměstnanci s tímto nesouhlasili a vyhlásili dokonce stávkovou pohotovost.? 
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„K této nepříjemné situaci došlo v prosinci 2009. Zaměstnanci přerušili práci na jednu hodinu, 

kdy zastavili výrobní linku a odešli do kantýny. Se zaměstnanci se začalo okamţitě 

vyjednávat a závěrem byla dohoda, ţe do konce roku budou přesčasy zrušeny. Zaměstnanci 

argumentovali tím, ţe díky přesčasům jsou unavení a mají újmu na rodinném a společenském 

ţivotě. Je nutné doplnit, ţe k celé stávce se přidalo jen několik stovek zaměstnanců. Kdyţ se 

potom hovořilo s jinými, kteří ve stávce aktivní nebyli, ti vnímali přesčasy jako příleţitost, jak 

si dobře přilepšit po finanční stránce.“ 

 

7. Pan Vojkovský, jeden z původních majitelů pozemků, staví v dokumentu automobilového 

strašáka. Objevil se někdy v blízkosti továrny v Nošovicích, nebo to byly pouze záběry pro 

dokument? 

 

„Strašák se skutečně objevil u továrny, a to konkrétně přímo na kruhovém objezdu před 

hlavní budovou. Protoţe byla socha umístěna na soukromém pozemku a bez souhlasu 

majitele, byl pan Vojkovský vyzván, aby sochu odstranil. Tak také učinil, odvezl si ji 

neznámo kam a více jsem se o její osud nezajímal.“ 

 

8. Jak vlastně začala spolupráce s panem Klusákem? Předpokládám, že vy jste ho neoslovili 

jako první? 

 

„Spolupráce začala oslovením pana Klusáka. Přišla nám od něj seriózní nabídka. Podal 

vlastně písemný návrh, ţe chce natočit dokument, jak se postsocialistická vesnice změnila 

s příchodem globálního investora. V nabídce byl přiloţen seznam scén, které chce pan Klusák 

se štábem natáčet. Jednalo o vstupní kurz nových zaměstnanců, výrobní linky, exkurzi občanů 

Nošovic, která se do automobilky uskuteční. Dále měl v seznamu uvedenou paní Tamaru, 

jako obyvatelku Nošovic, která v továrně pracuje. Chtěl natočit řadu zaměstnanců, jak 

odcházejí z práce. Na to byla dokonce panu Klusákovi poskytnuta naše plošina, aby mohl 

pořídit záběry shora. V dohodě bylo uvedeno, ţe dá 10 dní předem vědět, ţe chce přijet 

natáčet a štáb nebude natáčet nic navíc.“ 

 

9. V dokumentu se přesto objevuje mnohem více záběrů z prostředí automobilky, zejména 

s jedním zaměstnancem je pořízeno záběrů hodně. Jak k tomu došlo? 

„Pan Ondřej, který je častým aktérem v dokumentu, se seznámil se štábem po své pracovní 

době. Popsal jim svůj příběh a vznikla dohoda bez souhlasu HMMC, ţe ho pan Klusák natočí, 
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jak v práci podle jeho slov trpí. Kdyţ se konal ceremoniál slavnostního zahájení výroby, 

akreditoval se štáb pana Klusáka na akci spolu se sto padesáti novináři světa. Po skončení 

měli odejít jako všichni ostatní, to se však nestalo. Místo toho šli na linku za panem Ondřejem 

a točili ho při práci, čímţ rušili nejen pana Ondřeje, ale mohlo dojít k jakémukoliv zranění. 

Byli proto vyvedeni ven, protoţe porušili dohodu natáčení, kterou s HMMC podepsali. Stejně 

tak tomu bylo při natáčení Ekologického právního servisu. Ti přišli do HMMC předat ţalobu, 

taktéţ nebylo natáčení dohodnuta a pan Klusák stejně natáčel.“ 

 

10. Další často řešenou a natáčenou otázkou jsou vytýkací dopisy. Jaké je to vlastně  kázeňské 

opatření a kdy jej zaměstnanec dostane? 

 

„Jedná se o součást kázeňského opatření, které zaměstnanec obdrţí za porušení pracovní 

kázně. V praxi systém funguje tak, ţe po 3 vytýkacích dopisech můţe být zaměstnanec 

vyhozen. Můţe dojít k rozvázání pracovního poměru a to dvěma způsoby. Prvním je okamţitá 

výpověď ze strany zaměstnavatele. V tomto případě se tato skutečnost uvádí do dokumentů 

zaměstnance a ten má poté problém najít si nové místo. Druhým způsobem je dohoda, kterou 

mezi sebou zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřou. Tato dohoda se do dokumentů jiţ neuvádí. 

Jedná se zejména o to, ţe zaměstnanci nesmí mít u sebe na pracovišti mobilní telefon. Nesmí 

přijímat hovory, ani s telefonem jakkoliv manipulovat. Jedná se o zařízení, které je 

nebezpečné. Toto patří mezi nejčastější přestupky, za které jsou zaměstnancům adresovány 

vytýkací dopisy.“ 

 

11. Jak byste vlastními slovy zhodnotil celý dokument „Vše pro dobro světa a Nošovic“? 

 

„Vít Klusák podle mého názoru netočí dokument jako skutečný obraz, ale bere ho jako 

prostředek vyjádření svého vlastního názoru. Jedná se o ilustraci názorů pana Klusáka a určité 

skupiny lidí, kteří se domnívají, ţe příchod automobilky do Nošovic byl špatný. Podle mého 

se jedná o názor menšinový a vzhledem k návštěvnosti filmu v kinech má šanci uspět pouze u 

lidí, kteří kritizují cokoliv. Já si myslím toto. Ať si kaţdý divák udělá sám představu, jestli pro 

Moravskoslezský kraj postiţený restrukturalizací tradičních průmyslových odvětví a 

s vysokou nezaměstnaností je špatný závod, který vytvoří přes deset tisíc pracovních míst a 

díky státními a krajských investicím do infrastruktury zkvalitnil dopravní systém v širokém 

okolí. Prodej polí jejich vlastníkům přinesl 390 milionů korun, které jsou v Nošovicích vidět. 

Ať se kaţdý rozhodne, jestli je toto všechno špatně.“ 
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Rozhovor s panem Miroslavem Kačmarčíkem
80

 

 

Pan Miroslav Kačmarčík se v Nošovicích narodil a ţije tam dodnes. Jako starosta působí 

druhé volební období, v tuto chvíli je starostou obce pátým rokem. V dokumentu jsou s ním 

pořízeny asi jenom dva záběry, přesto si myslím, ţe jako starosta toho o obci a průmyslové 

zóně, která v ní vznikla, ví hodně. 

 

1. V dokumentu říkáte, že přijít nedobrovolně o pole je jako ztratit někoho blízkého. Jak jste to 

vlastně myslel, tuto větu? 

 

„Většina vlastníků pozemků byli starší lidé. Tito mají k půdě jiný vztah, moc dobře si 

pamatují, kolik úsilí a peněz je to všechno stálo. Od mládí na těch polích pracovali a teď byli 

nuceni se jich vzdát. Protoţe jim vlastně nezbylo nic jiného, neţ pozemky prodat, byla to pro 

ně podobná ztráta, jakoby ztratili někoho blízkého. Já osobně si dovedu představit, jaké to pro 

ně muselo být. Chápu, co to pro ně znamenalo ty pozemky prodat. Zvláště po tom strachu, 

kdyţ začaly přicházet výhruţné dopisy. Chápal jsem jejich rozhořčení a strach.“ 

 

2. Mluvíte také o rozporu, který vznikl mezi občany v obci. Dokonce tady uvádíte, že se 

přestali někteří zdravit. Proč to tak bylo? 

 

„Toto je můj osobní názor, lidé měli různé názory. Byly tady prováděny změny územního 

plánu. Došlo ke druhé změně a český národ má tu vlastnost, ţe všechno řeší za pět minut 

dvanáct, nebo pět minut po dvanácté. Bylo jasné, ţe na tom, aby zde stavba stála, záleţí hodně 

státu. Proto byl vyvíjen velký tlak ze strany státu a kraje. Někdo pozemky prodat chtěl, někdo 

nechtěl. Zejména ze strachu o ţivotní prostředí. Nejvíce proti stavbě bojovalo Zemědělské 

druţstvo vlastníků. Pro ně ty pozemky byly ideální na pěstování zelí, byly blízko zelárny. Tak 

mezi obyvateli vznikly četné spory a diskuze. Byly pořádány různé sbliţovací akce – veselice 

– obec se uklidnila a lidé si postupně k sobě našli zase cestu.“ 

 

3. Jsou nějaké statistiky, nebo víte vy osobně o zvětšeném počtu uhynulých zvířat v důsledku 

zvýšení dopravy na pozemních komunikacích? 

                                                 
80

 Rozhovor s panem Miroslavem Kačmarčíkem byl uskutečněn dne 26. dubna 2011 v Nošovicích. 
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„V dokumentu o tom hovoří místní člen mysliveckého sdruţení. Rychlostní komunikace je 

stále neoplocena, na vytvoření bariér se pracuje a měly by být dodány co nejdříve. Jinde uţ 

zábrany proti zvířatům existují, jsou zde různé čichové zábrany a podobně. Kdyţ tady ta 

průmyslová zóna jednou vznikla, nic uţ se s tím nedá dělat. Bude tu, obyvatelé to chápou. Ví 

také, ţe musí ţít pospolu a komunikovat. Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat něčí 

pomoc. Ale ţe bych měl nějaké informace, ţe by docházelo k mnohem většímu úmrtí zvířat, 

to nemám.“ 

 

4. Co jste říkal na exkurzi v Hyundai Motor Manufacturing Czech, které jste se zúčastnil? 

 

„Exkurze se mi velmi líbila. Já to beru tak, ţe to tady prostě je, ta továrna. Je to úţasné vidět 

na vlastní oči ty roboty a systém práce, který tam funguje. Mnohé ţeny se vyjadřovaly tak, ţe 

tak čistou podlahu jako v továrně, nemají ani doma. Celé to bylo vlastně sloţité. Pan Klusák 

se chtěl dostat do automobilky. Tak ho napadlo, ţe se udělá exkurze obyvatel a on to natočí. 

Jelikoţ byl čas stanoven dopoledne, byl osloven klub seniorů, který se s nadšením účastnil. 

Potom jsou tam samé záběry na staré lidi s hůlkami, coţ mi přijde trochu groteskní.“ 

 

5. V dokumentu se vyskytují časté záběry „veselých“ žen, které pracují na polích se zelím. 

Toto jsou přímo obyvatelky Nošovic? 

 

„Ne, to nejsou! Jedná se o ţeny ze Slovenska, které k nám do Nošovic jezdí na zelnou 

kampaň, tzn. pracovat na brigády na zelná pole. Pak Klusák je v dokumentu dosti zneuţíval a 

často je tam natáčel. S tímto například spousta obyvatel Nošovic nesouhlasila. Myslí si, ţe 

nemají co povídat o Nošovicích, kdyţ v nich nebydlí.“ 

 

6. Jaké vy osobně vidíte negativa a přínosy stavby HMMC? 

   

„Je otázkou, jestli se taková stavba hodí do prostředí, které se nachází pod horami. Jestli je 

zde taková stavba vhodná. Samozřejmě mezi negativa patří její vliv na ţivotní prostředí, tento 

souvisí jak se zvýšenou dopravou, tak se samotnou výrobou. Na druhou stranu lidí, kteří 

prodali své pozemky, opravili své domy. Nošovice jsou teď hezké a známé.“ 

7. Máte nějaké informace o počtu lidí, kteří našli místo v závodu společnosti Hyundai? 
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„Konkrétní čísla neznám, několikrát jsem o ně ţádal, doposud jsem ţádné neobdrţel. Pan 

Vaněk uvádí, ţe na montáţních linkách pracují 4 obyvatelé Nošovic. Já osobně si myslím, ţe 

v závodě a dodavatelských firmách, které se v zóně nacházejí, pracuje spousta ţen z Nošovic. 

Podle mého odhadu to můţe být tak cca 20 lidí. V obci Nošovice ţije přibliţně, podle 

informací z 1. 1.2 011, 988 obyvatel. Z toho ekonomicky aktivních je přibliţně 460 obyvatel. 

V nezaměstnanosti Nošovice obsadily aţ 70. místo v okrese Frýdek – Místek.“ 

 

8. Váš osobní názor na dokument? 

 

„Zasmál jsem se, ale dokumentární film to podle mého názoru není. Pan Klusák uţ měl 

dopředu daný záměr, podle kterého pak točil celý film. Dokument jsem viděl pouze jednou a 

měl jsem hrůzu, jak na něj budou obyvatelé Nošovic reagovat. Spousta záběrů se ve filmu 

vůbec neobjevila, zrovna většinou ty, kde je investice Hyundai hodnocena jako dobrá. Co se 

panu Klusákovi do filmu nehodilo, to tam prostě nedal. Některé postavy film hodně poškodil, 

některé naopak. Jak říkám, viděl jsem ho pouze jednou a neplánuji, ţe bych se podíval 

znovu.“ 
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Závěr 

Diplomová práce je dopsána. Po celou dobu, kdy jsem sbírala podkladové materiály, 

seznamovala se se všemi souvislostmi vývoje firmy jak směrem k zemi jejího původu, Jiţní 

Koreje, tak také se souvislostmi další expanze této automobilky do celého světa a do naší 

země, jsem měla před očima svůj cíl – zjistit co nejvíce odpovědi na otázky souvislostí jak 

v historické linii, tak také v společenské a ekonomické rovině. Jiţní Korea je u nás známá 

především díky firmě Hyundai, méně se ví o vzniku a vývoji této pro nás vzdálené země. 

Historie automobilky Hyundai a její postupná expanze je klíčem k pochopení 

souvislostí. Všechno to začalo korejskou válkou, která se uskutečnila v letech 1950 – 1953. 

Jenom díky tomuto konfliktu vznikla samostatná Jiţní Korea, ve které vyrůstal a pár let po 

skončení války vybudoval globální automobilku Chung Ju Yung. Ačkoliv země nebyla vţdy 

plná optimismu a nadějí, dokázala se všem problémům postavit čelem a postupně se vyšplhat 

na přední příčky ve vyspělosti zemí. V současné době tak země udrţuje dobré vztahy 

prakticky s celým světem a je aktivním členem mnoha mezinárodních organizací. 

Hospodářství země je velmi rozvinuté, často se o něm dokonce mluví jako o zázraku. 

S Českou republikou udrţuje Jiţní Korea velmi dobré vztahy, dochází ke vzájemné výměně 

zboţí, sluţeb a zejména zkušeností. Korejská republika je jedním z největších investorů 

v České republice a obě tyto země hodlají i nadále své vzájemné vztahy prohlubovat. 

Společnost Hyundai působí na světovém trhu automobilů od roku 1967. Důleţitým 

prvkem jejího úspěchu byl od počátku její zakladatel, Chung Ju Yung. Ten touţil podnikat a 

něco ve svém ţivotě dokázat jiţ od svého útlého dětství. Nakonec se jeho sen vyplnil. 

Podařilo se mu zaloţit impérium, které v současné době působí po celém světě, ve více neţ 

190 zemích. Základním a důleţitým prvkem úspěchu jsou zaměstnanci. Velký důraz je kladen 

zejména na vzájemnou úctu mezi všemi pracovníky, nehledě na jejich postavení. Při práci 

společnost uplatňuje střednědobé a dlouhodobé strategie, které aplikuje jak na sebe, tak i na 

okolí se kterým přichází do styku. Významná a nepřehlédnutelná je zejména snaha 

společnosti pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Proto se není čemu divit, ţe společnost 

Hyundai figuruje v mnoha projektech, které se týkají zejména problematiky ochrany 

ţivotního prostředí a sociální podpory obyvatelstva. V rámci těchto projektů působí prakticky 

po celém světě a snaţí se o to, aby její pomoc byla co nejúčinnější.  
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Na českém automobilovém trhu se zlom uskutečnil v roce 2005, kdy se korejský 

investor rozhodl, ţe svou 1. továrnu v Evropě postaví v Moravskoslezském kraji, konkrétně 

v Nošovicích. Celá stavba proběhla v rekordně krátkém čase na ploše o rozloze 200 ha. 

Hlavní vizí společnosti je inovace pro lidstvo. Této se také snaţí přizpůsobit veškerou svou 

aktivitu. Významné pro Moravskoslezský kraj bylo zejména vytvoření nových pracovních 

míst. Jelikoţ konkrétně tady mají lidé stále větší problém najít si práci, tato investice kraji 

prospěla. Počet nezaměstnaných klesl, bylo vytvořeno přes 3 000 nových pracovních míst. 

Jistý nepříjemný vliv má továrna na ţivotní prostředí. Hyundai Motor Manufacturing Czech 

se však snaţí tyto nepříjemné dopady eliminovat. Ţivotní prostředí je pro společnost priorita 

čísla jedna a jeho ochraně se snaţí přizpůsobit svou veškerou vyvíjenou činnost. Také 

v Nošovicích se společnost aktivně zapojuje do spousty prospěšných aktivit, které slouţí 

zejména ke sblíţení lidí a posílení vzájemných vztahů. 

Ačkoliv je problematika společnosti Hyundai často diskutovaným tématem, zejména 

její vztah ke svým zaměstnancům, pro celý Moravskoslezský kraj měla tato investice velice 

důleţitý význam. Spousta lidí díky ní našla novou práci a lidé mají moţnost poznat, jak to 

funguje v jiných kulturách, nejen v té české. Zároveň se velmi výrazně prohloubily vzájemné 

vztahy mezi oběma zeměmi. Jak vyplynulo z osobní konzultace se starostou Nošovic, obec je 

za tuto investici ráda. Na jedné straně sice došlo k jistému zhoršení ţivotního prostředí, toto je 

však na straně druhé vykompenzováno penězi, které do obce za prodej pozemků, na kterých 

továrna stojí, přišly. Jiţ při prvotním pohledu je to v obci viditelné. Je zde spousta nových 

domů a staré domy se opravují. Z mnohých obyvatel se díky společnosti Hyundai Motor stali 

milionáři, kteří uţ nebudou muset do konce svého ţivota pracovat. 

Jak bylo uvedeno v úvodu, dala jsem si za cíl ukázat na pozadí vývoje společnosti 

Hyundai, která se stala světovým výrobcem a dovozcem osobních automobilů, souvislosti 

s fungováním automobilky v České republice v mnoha rovinách a aspektech. Velkou část 

práce jsem věnovala vzniku první továrny v Evropě, konkrétně v průmyslové zóně 

v Nošovicích. Snaţila jsem se přinést objektivní názory aktérů dokumentu, který vznikl právě 

díky stavbě společnosti Hyundai. I přes prvotní nedostatek dostupných materiálů, které se 

danou problematikou zabývají, se mi nakonec podařilo na všechny mé otázky najít odpovědi.  
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Seznam zkratek a symbolů:  

HMMC   Hyundai Motor Manufacturing Czech 

HMC    Hyundai Motor Copany 

HMB     Hyundai Motor Brazil 

HMA     Hyundai Motor America 

HMMA    Hyundai Motor Manufacturing Alabama 

HAC     Hyundai Auto Canada 

HAOS    Hyundai Assan Otomotiv Sanaci 

HMMR    Hyundai Motor Manufacturing RUS 

HMG     Hyundai Motor Deutchland GmbH 

HMI     Hyundai Motor India 

HMIF    Hyudai Motor India Foundation 

BHMC    Beijing Hyundai Motor Company 

HMGC    Hyundai Motor Group China 

FFA     Australská fotbalová vedeta 

CCF     Child Cancer Foundation 
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