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1 Úvod 
 

Firma Hyundai Motor Company, pocházející z Korejské republiky, je v dnešní době 

jedním z nejvýznamnějších světových výrobců automobilů. Při rozšiřování své výroby a pro-

nikání na světové trhy se rozhodla umístit výrobní halu do středu Evropy – do České republi-

ky. Výsledkem je moderní výrobní hala v Moravskoslezském kraji v Nošovicích, která pro-

dukuje osobní automobily od listopadu roku 2008.  

Cílem této bakalářské práce je podat přehledné informace o obchodních a investičních 

vztazích Jiţní Koreje s Evropskou unií a Českou republikou, zaměřit se na investici firmy 

Hyundai a analyzovat změny ve stavu HDP a zaměstnanosti na úrovni Moravskoslezského 

kraje i České republiky a změny ve struktuře české ekonomiky, které proběhly po příchodu 

firmy do České republiky. 

Hospodářské vztahy Jiţní Koreje a Evropské unie (EU), potaţmo jejich členských ze-

mí, byly vţdy smluvně upraveny a vycházely z právních předpisů Společné obchodní politiky. 

Tuto politiku má ve svých pravomocích výlučně Evropská unie, tudíţ všechny členské země 

společenství vystupují k třetím zemím stejně. Za třetí zemi byla dlouhou dobu povaţována  

i Jiţní Korea. K velkému zlomu došlo v roce 2010, kdy byla uzavřena Dohoda o volném ob-

chodu mezi Evropskou unií a Jiţní Koreou, která zrušila naprostou většinu obchodním ome-

zení (cel). Nově tak postavila Jiţní Koreu na úroveň podobnou členským zemím Evropské 

unie. Informace o hospodářských vztazích mezi EU a Jiţní Koreou shrnuje první kapitola, 

která se zaměřuje na historii a současnost hospodářských vztahů obou zemí, členství 

v mezinárodních organizacích a význam jiţ zmíněné Dohody. 

Česká republika, jakoţto člen EU od roku 2005, bude moci v následujících letech také 

těţit z uzavřené Dohody o volném obchodě. Vztahy mezi oběma zeměmi však byly smluvně 

upraveny jiţ od 90. let, kdy byla Česká republika součástí Československé federativní repub-

liky. Ačkoliv Česká republika a Jiţní Korea nepatří mezi tradiční obchodní partnery, jejich 

obchodní a investiční spolupráce v posledních letech sílí a tento trend lze očekávat i po uza-

vření Dohody. Druhá kapitola obsahuje podrobný přehled o vzájemné obchodní výměně se 

zboţím a sluţbami mezi oběma zeměmi a o přímých investicích. 

Nejvýznamnější a rozsahem největší investicí jihokorejského výrobce automobilů je 

stavba závodu v Nošovicích. Důvodem, proč si firma Hyundai vybrala Českou republiku jako 

lokalitu, do které umístí svou výrobu, je zaměření českého hospodářství na automobilový 

průmysl, který je zde zastoupen ve větší míře neţ v jiných zemích Evropy. Okolnosti této  

investice a její moţné dopady ve vztahu se skutečným vývojem obsahuje třetí kapitola. Je 

zaměřena na působení firmy Hyundai v České republice – přináší podrobné informace o vý-
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robě, prodeji a stavu zaměstnanců ve firmě. V druhé části kapitoly jsou analyzovány moţné 

dopady investice (na zaměstnanost, HDP či strukturu ekonomiky ČR) ve srovnání se skuteč-

ným vývojem české ekonomiky.  
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2 Obchodní vztahy Evropské unie s Jiţní Koreou 

 

Evropská unie (EU) realizuje veškeré své obchodní vztahy se třetími zeměmi pro-

střednictvím Společné obchodní politiky. Ta stanovuje jednotnou úpravu obchodních vztahů 

se třetími zeměmi, která je společná všem státům Evropské unie. Tato úroveň obchodu se 

nazývá extrakomunitárním obchodem (Fojtíková, 2008). Umoţňuje a zjednodušuje vstup 

zboţí na trhy třetích zemí i na trh unijní. Společná obchodní politika je charakterizována jako 

pevnost Evropského společenství, stejně tak je pro ni od samého počátku charakteristická  

neochota členských států poskytovat Evropské komisi autonomii při vyjednávání a rozhodo-

vání. Komise proto jedná pod dohledem vlád jednotlivých zúčastněných členských zemí  

(Elsig, 2002). 

2.1 Historie obchodních vztahů Evropské unie s Jiţní Koreou 

 

Severovýchodní Asie patřila od 60. let 20. století do oblasti zájmů Evropských spole-

čenství, přestoţe upřednostňovány byly země ve Středomoří či Jiţní Americe. Počátky vztahů 

EHS a jednotlivých regionů Asie sahají zhruba do začátku 70. let, kdy byly navazovány první 

neformální kontakty, které postupně nabývaly na významu a docházelo k jejich formalizaci 

prostřednictvím uzavírání dohod či deklarací. Podpis takovýchto dohod, především bilaterál-

ních, se ve vztazích Evropské unie s Jiţní Koreou (JK) rozmohl hlavně v 90. letech a Jiţní 

Korea jako obchodní partner EU se pomalu dostává do popředí zájmu.  

 

První diplomatické vztahy mezi Evropskými společenstvími a Jiţní Koreou byly navá-

zány v roce 1963, ovšem k prvnímu pravidelnému setkání na ministerské úrovni došlo aţ  

o dvacet let později v roce 1983. V listopadu 1989 byla zřízena Delegace Komise v Soulu. 

V roce 1996 byla podepsána první dohoda, která si kladla za cíl urychlit růst obchodu a inves-

tic a podpořit rozvojovou a hospodářskou spolupráci v mnoţství oblastí, včetně vědy, kultury, 

justice a vnitřních věcí. Tato dohoda nesoucí název Rámcová dohoda pro obchod a spolu-

práci (Framework Agreement on Trade and Cooperation) vstoupila v platnost 1. dubna 2001. 

Institucionální základ Rámcové dohody tvoří Společný výbor, pravidelně se konající summity 

a setkání na ministerské úrovni. V tomtéţ roce byla podepsána také Politická deklarace, kte-

rá byla přiloţena k Rámcové dohodě a měla za cíl posílit politický dialog mezi oběma stra-

nami. Jako nutná se ukázala skutečnost rozvíjet dvoustranný dialog i na jiných úrovních, neţ 

na které je dohoda zaměřená. Jedná se o oblast dopravy, vzdělání či finančních otázek. Mezi 

Unií a Jiţní Koreou byly v roce 1997 uzavřeny také dvě sektorové dohody: Dohoda o spolu-
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práci a vzájemné administrativní pomoci v celních otázkách a Dohoda o telekomunikačním 

zastupování s podmínkou vzájemného otevření se pro telekomunikační operátory. 

 

Další úrovní, na které probíhají od roku 1996 jednání mezi Evropskou unií a Jiţní Ko-

reou, je neformální proces dialogů a spolupráce známý pod názvem ASEM (asijsko-evropská 

setkání). Spolupráce je realizována mezi Evropskou unií a 19 asijskými státy, mezi nimiţ je  

i Jiţní Korea. Členství Jiţní Koreje poukazuje na důleţitost této země jako obchodního part-

nera EU. Cílem vyjednávání je prohloubení vztahů mezi Unií a asijskými zeměmi na všech 

úrovních, hlavně v otázce obchodu, politiky, bezpečnosti, vzdělání aj. 

 

Jiţní Korea je téţ členem jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací – Svě-

tové obchodní organizace (World Trade Organization
1
). Ta má za cíl dohlíţet na mnohostran-

ný obchodní systém. Jiţní Korea je členem této organizace (resp. signatářem smlouvy GATT) 

od 14. dubna 1967. Na základě tohoto dokumentu se rozvíjely její obchodní vztahy se zeměmi 

Evropy, které byly ošetřeny různými opatřeními spočívajícími především v odstraňování ob-

chodních bariér a vzniku antidumpingových opatření (WTO, 2011). 

 

2.2 Současné obchodní vztahy Evropské unie s Jiţní Koreou 
 

2.2.1 Smluvní základna 

 

Hospodářské vazby mezi EU a Jiţní Koreou, které odráţejí bilaterální obchod a tok investic, 

jsou v současné době velice silné. Právě na nich jsou spolu se sdílením politických hodnot  

a podporou poskytovanou Evropskou unií Jiţní Koreji ve vztahu ke KLDR zaloţeny vzájem-

né vztahy. Jiţní Korea se hlásí k demokratickým hodnotám, coţ spolu s rychlým vývojem 

jejího hospodářství napomáhá rozvoji úzkých politických a ekonomických vazeb mezi touto 

zemí a Evropskou unií. Z hlediska Jiţní Korey je Evropská unie jedním z jejích nejvýznam-

nějších obchodních partnerů – druhým největším vývozním a čtvrtým největším dovozním 

partnerem z roku 2005 (Europa, 2007). 

 

Většina obchodních vztahů Evropské unie s Jiţní Koreou je zaloţena na jiţ zmíněné 

Rámcové dohodě pro obchod a spolupráci (Framework Agreement on Trade and Cooperati-

on), která je v platnosti od roku 2001. Tato dohoda zavazuje obě strany k rozvoji obchodu  

                                                 
1
 WTO vznikla k 1. lednu 1995 transformací GATT, neboli General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná 

dohoda na clech a obchodu), která existuje od roku 1947 (WTO, 2011). 
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a investic a k zajištění spolupráce v oblastech spravedlnosti, vnitřních věcí, vědy a kultury 

(Cihelková, 2003). V dubnu 2007 Rada EU poţadovala aktualizaci rámcové dohody jako sou-

části širšího posilování vztahů, na modernizaci se pracuje od poloviny roku 2008. Dokončena 

byla v roce 2009, podepsána dne 10. května 2010 a očekává se, ţe vstoupí  

v platnost v průběhu roku 2011 po ratifikaci všemi členskými státy EU. Současná Rámcová 

dohoda poskytuje základ pro další posilování spolupráce. 

 

S ohledem na rychle se rozvíjející hospodářské partnerství byla Jiţní Korea označena 

za prioritního partnera pro dohodu o volném obchodu jako součásti globální evropské  

obchodně politické strategie na rok 2006. Dohoda o volném obchodu nové generace (Free 

Trade Agreement - FTA) byla parafována v říjnu 2009. Rozhodnutí o podpisu bylo Radou EU 

schváleno jiţ dne 16. září 2010. Dohoda byla podepsána v rámci summitu EU-Korejská  

republika dne 6. října 2010. Následně byl zahájen ratifikační proces ve členských zemích  

a současně bude Dohodu schvalovat Evropský parlament. Předběţné provádění Dohody, po 

splnění všech podmínek, bude od 1. července 2011. 

Důvodem, proč byla Dohoda o volném obchodu podepsána, je především rozsáhlá 

liberalizace obchodních vztahů, včetně liberalizace sluţeb a investic na obou smluvních stra-

nách. Význam této dohody popsal v den ratifikace smlouvy evropský komisař pro obchod 

Karel De Gucht následovně: „Dohoda mezi EU a Jiţní Koreou je důleţitým milníkem ke 

zlepšení našich obchodních vztahů. Podpoří zaměstnanost a růst v Evropě v kritické době. 

Touto rozsáhlou a inovativní dohodou jsme stanovili jakýsi standard pro to, čeho chceme  

dosáhnout i v dalších dohodách o obchodu.“ V praxi to znamená okamţité odstranění 70 % 

všech cel, do pěti let jich však vymizí aţ 99 %. Jakmile k tomu dojde, ušetří vývozci z EU 

ročně 1,6 miliardy eur. Neméně důleţitým přínosem je také odstranění netarifních překáţek 

obchodu, které jsou nyní výraznou bariérou pro vstup evropských vývozců na korejský trh. 

Podle odhadů by mohla Evropská unie zvýšit objem obchodu se zboţím a sluţbami o 19,1 

miliardy eur, jiná studie poukazuje na fakt, ţe podle odhadů se v následujících dvaceti letech 

dvoustranný obchod mezi Koreou a EU zdvojnásobí oproti tomu, jak by vypadal, pokud by 

k ratifikaci Dohody nedošlo (Europa, 2010). Očekává se, ţe ve vývozu budou posilovat 

zejména tradiční odvětví, pozitivní vliv bude mít Dohoda rovněţ na menší odvětví s velkým 

potenciálem, jako je například potravinářský průmysl. Dohoda by v neposlední řadě měla 

posílit EU v úsilí o větší přísnost v mezinárodní ochraně práv duševního vlastnictví. 

 Nezanedbatelný dopad bude mít dohoda na vzájemný obchod se sluţbami a zboţím. 

V sektoru sluţeb dohoda nabídne mnoho nových příleţitostí, především v odvětví telekomu-

nikačních, dopravních, finančních a ekologických sluţeb. Tato odvětví by měla z dohody těţit 
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nejvíce. V sektoru zboţí by se mělo jednat o všeobecný nárůst výměny na obou stranách.  

Dohromady by se v případě těchto dvou sektorů mělo jednat o nárůst exportu EU o 41 mld. 

eur (Bussinesinfo, 2010). 

 

2.2.2 Bilance obchodních a investičních aktivit 

 

           Ačkoliv v EU ţije pouze 7 % světového obyvatelstva, její obchod se zbytkem světa 

představuje zhruba jednu pětinu světového dovozu a vývozu a je tak velmi důleţitým  

obchodním aktérem v rámci celého světa. Jak jiţ víme z předchozího textu, Jiţní Korea byla 

v roce 2006 označena za prioritní oblast volného obchodu a dohoda stvrzující tento záměr 

byla podepsána v říjnu 2010. Obchod s Jiţní Koreou probíhá mimo jiné v rámci ASEM (Asij-

sko-evropská setkání), kde všech 19 členů včetně Jiţní Koreje představuje 45% dovozu do 

Evropské unie. V roce 2009 to znamenalo dovezené zboţí a sluţby v celkové hodnotě 525 

miliard eur, naopak export z EU do zemí ASEM představoval zboţí a sluţby v objemu 310 

miliard eur. Zaměřme se však na Jiţní Koreu jako na samostatnou zemi udrţující obchodní 

svazky s EU. V současné době je Jiţní Korea osmým největším obchodním partnerem Evrop-

ské unie. Obousměrný obchod se zboţím a sluţbami rostl v letech 2000 – 2005 v průměru  

o 10 % ročně, přičemţ v roce 2006 dosahoval výše 60 miliard eur. V roce 2007 činil objem 

obousměrného obchodu se zboţím a sluţbami 75 miliard eur. Vývoz z EU do Jiţní Koreje si 

v letech 2004 – 2008 udrţoval průměrné tempo růstu okolo 7,5 %, avšak kvůli hospodářské 

krizi došlo v roce 2009 k jeho poklesu. (Businessinfo, 2010).  

 

Největší podíl na dovozu a vývozu má ve vztahu Evropské unie a Jiţní Koreje obchod 

se zboţím. V roce 2008 bylo z Evropské unie do Jiţní Koreje vyvezeno zboţí v celkové hod-

notě 25,6 miliard eur a naopak dovezeno z Jiţní Koreje bylo zboţí za 39,3 miliard eur. 

V tomtéţ roce se naprostá většina importu a exportu týkala především průmyslových výrobků 

– strojů, vozidel, elektroniky a v menším objemu také produktů chemického průmyslu. Z Jiţní 

Koreje do EU byly dovezeny potraviny, suroviny a energie za zhruba 2 miliardy eur. Přibliţně 

stejný objem těchto výrobků byl vyvezen z Unie do Koreje. V letech 2000 aţ 2008 byl  

zaznamenán veliký nárůst dovozu energií z Jiţní Koreje, kdy se objem energie dovezené  

z Koreje zvýšil z 8 milionů eur na 1,6 miliardy eur. Největší podíl na společném obchodu se 

zboţím má import a export strojů, vozidel a elektroniky. V roce 2008 EU do Jiţní Koreje  

vyvezla produktů v celkové hodnotě 12 miliard eur, a naopak dovoz do EU nabyl objemu 28 

miliard eur. Evropská unie patří také k významným odběratelům vozidel z Jiţní Korey. Celá 

pětina motorových vozidel dovezených na evropský trh pochází právě z této země. Celková 
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bilance vzájemného obchodu se zboţím za rok 2008 činila 13,7 miliard eur ve prospěch Jiţní 

Koreje do Evropské unie, přestoţe u výrobků, jako jsou chemikálie, léky, automobilové díly, 

průmyslová zařízení, zdravotnické vybavení, neţelezné kovy aj. EU vykazuje významný pře-

bytek obchodní bilance. V roce 2009 můţeme vidět pokles vývozu i dovozu zboţí v důsledku 

hospodářské krize. Celková bilance obchodu EU s Jiţní Koreou, která se dlouhodobě pohybu-

je v záporných číslech, v roce 2009 nabyla hodnoty -10,6 mld. eur. Zboţí dovezené z Jiţní 

Koreje tak představuje asi 2,7 % všech importovaných výrobků ze zahraničí, podíl Jiţní Kore-

je na celkovém exportu Evropské unie je trvale 2 % (Eurostat, 2009). Informace o obchodu 

Evropské unie s Jiţní Koreou se zboţím shrnuje následující tabulka 2.1.  

 

Tabulka 2.1 Obchod EU s Jiţní Koreou se zboţím v letech 2000 a 2007 - 2009 (mil. eur, 

%) 

 2000 2007 2008 2009 

Vývoz zboţí z EU do JK 16 742 24 800 25 646 21 500 

Dovoz zboţí do EU z JK 26 955 41 400 39 382 32 100 

Obrat obchodu se zboţím 43 697 66 200 65 028 53 600 

Deficit obchodu se zboţím -10 213 -16 600 -13 736 -10 600 

Podíl na vývozu z EU 2,0 2,0 2,0 2,0 

Podíl na dovozu do EU 2,7 2,9 2,5 2,7 

 Zdroj: Eurostat, 2009, Europa, 2011, vlastní zpracování. 

 

Přestoţe byl ekonomický vývoj v Jiţní Koreji v posledních 25 letech zaloţen přede-

vším na výrobě a nikoliv na sluţbách, po finanční krizi v roce 1997 došlo k několika ekono-

mickým reformám, které sektor sluţeb nastartovaly, a jeho význam začal narůstat. V roce 

2008 se sluţby podílely na HDP Jiţní Koreje 60,3 % a výrazného růstu dosáhl i obchod 

s nimi. 

Obchod se sluţbami mezi Evropskou unií a Jiţní Koreou v posledních letech roste. 

Celkový export sluţeb z Evropské unie dosahoval v roce 2005 hodnoty 5,9 miliard eur  

a v roce 2007 se vyšplhal aţ na 7,2 miliard eur. O rok později byly z Evropské unie vyvezeny 

sluţby za 7,8 miliard eur a dovezeny v hodnotě 4,4 miliard eur. Tato čísla potvrzují jiţ zmi-

ňovanou rostoucí tendenci a jejich shrnutí najdeme v tabulce 2.2. Evropská unie vykazuje 

v obchodu se sluţbami s Jiţní Koreou dlouhodobě přebytek pohybující se okolo 3 miliard eur, 

avšak v roce 2009 poklesl na 2,1 mld eur.. Největší podíl (více neţ 50 %) ve vývozu i dovozu 

sluţeb mají sluţby dopravní a obchodní – například v roce 2007 jich bylo vyvezeno z EU do 

Jiţní Koreje za 4,8 miliard eur a dovezeno do EU za 2,8 miliard eur. Podíl vývozu sluţeb do 

Jiţní Koreje na celkovém vývozu sluţeb do všech cílových zemí dlouhodobě nepřekračuje 1,6 

%, stejně tak podíl dovozu z Jiţní Koreje představuje 1% z celkového dovozu do EU. 
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Tabulka 2.2 Obchod EU s Jiţní Koreou se sluţbami v letech 2006 aţ 2009 (mil. eur, %) 

 2006 2007 2008 2009 

Vývoz sluţeb z EU 6 700 7 200 7 800 6 000 

Dovoz sluţeb z JK 3 900 4 000 4 400 3 900 

Obrat obchodu se sluţbami 10 600 11 200 12 200 9 900 

Bilance obchodu se sluţbami + 2 800 + 3 300 + 3 400 + 2 100 

Podíl na vývozu z EU 1,6  1,5  1,6  1,3 

Podíl na dovozu do EU 1,1  1,1  1,0 1,0 

Zdroj: Eurostat, 2009, Europa, 2011, vlastní zpracování 

 

           V oblasti přímých zahraničních investic docházelo v letech 2005 – 2007 na obou stra-

nách k výraznému poklesu, ale hodnoty zůstaly kladné. Přímé zahraniční investice proudící 

z Evropské unie do Jiţní Koreje nabývaly v roce 2005 objemu 4,9 miliard eur, zatímco o dva 

roky později uţ jen 1,6 miliard eur. Tentýţ klesající trend zaznamenaly i PZI směřující z Jiţní 

Koreje do EU, které během dvou let klesly o miliardu eur na 329 miliónů eur. V roce 2008 

hodnoty přímých zahraničních investic z Jiţní Koreje do Evropské unie dosáhly záporných 

hodnot, a to – 1,2 miliardy eur (viz tabulka 2.3). 

 

Tabulka 2.3 Přehled přímých zahraničních investic mezi Evropskou unií a Jiţní Koreou 

v letech 2005-2008 (mil. eur) 

 2005 2006 2007 2008 

PZI z EU do JK 4 951 1 958 1 652 1 900 

PZI z JK do EU 1 334 931 329 - 1 200 

Čistý tok z EU do JK 3 617 1 027 1 323 - 

Zdroj: Eurostat, 2009, vlastní zpracování. 

 

2.3 Shrnutí 
 

Obchodní vztahy EU a Jiţní Koreje jsou podloţeny několika bilaterálními i multilate-

rálními dohodami. Evropská unie a Jiţní Korea jsou důleţitými obchodními partnery – pro 

EU je Jiţní Korea osmým největším obchodním partnerem a naopak pro Jiţní Koreu je EU 

druhou největší exportní destinací. Evropské společnosti jsou také největšími investory v Jiţní 

Koreji – od roku 1962, kdy začaly vznikat statistiky o investovaných penězích, evropské  

společnosti investovaly v Jiţní Koreji přes 30 miliard eur. S podepsáním Dohody o volném 

obchodu se očekává, ţe obchodní vztahy nabudou na intenzitě ve všech svých sloţkách a do-

jde k růstu jak  importu, tak exportu i v oblasti přímých zahraničních investicích, a to obou-

směrně. Konkrétně se očekává, ţe export sluţeb a zboţí z EU do Jiţní Koreje můţe narůst aţ 

o 41 miliard eur.  
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3 Obchodní a investiční vztahy České republiky s Jiţní Koreou 
 

Předmětem této kapitoly je vývoj a současný stav vzájemné obchodní výměny a pří-

mých zahraničních investic mezi Českou republikou a Jiţní Koreou, přičemţ vychází 

z aktuálních statistik a vyuţívá nejnovější údaje. Zaměřuje se také na bilaterální smlouvy, 

které byly mezi oběma zeměmi podepsány.  

 

3.1 Přehled bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Jiţní Koreou 
 

Obchodní a investiční vztahy mezi oběma zeměmi jsou v současnosti mimo jiné dány 

několika bilaterálními smlouvami, z nichţ většina byla podepsána v 90. letech minulého stole-

tí. Dvě smlouvy (resp. tři) byly podepsány před rokem 1993, tedy před vznikem České repub-

liky. Ta jako samostatný stát vznikla 1. ledna 1993 rozdělením České a Slovenské Federativní 

Republiky (ČSFR). Některé ze smluv zanikly po vstupu ČR do Evropské unie a o jejich nové 

podobě se případně jedná. K dnešnímu datu většinu vzájemných vztahů v obchodní a inves-

tiční oblasti zastřešují bilaterální smlouvy mezi EU a Jiţní Koreou nebo multilaterální 

smlouvy, které obě země podepsaly v rámci nadnárodních uskupení.  

 

3.1.1 Smlouvy uzavřené mezi ČSFR a Jiţní Koreou 

 

 Mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky a Jiţní Koreje byly uzavřeny 

v letech 1990 – 1992 celkem tři bilaterální smlouvy, z nichţ dvě jsou stále v platnosti i po 

rozpadu ČSFR. Jedná se o následující smlouvy (MZV ČR, 2011): 

 

 Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské 

Federativní Republiky a vládou Korejské republiky (Soul, 26. října 1990). 

Platnost smlouvy ukončena vstupem ČR do EU, text nové dohody sjednán  

v březnu 2006, prochází schvalovacím řízením. 

 Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ko-

rejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Soul, 27. dubna 

1992). 

 Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou re-

publikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru da-

ní z příjmu (Soul, 27. dubna 1992). 
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3.1.2 Smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a Jiţní Koreou 

 

 Vlády České republiky a Jiţní Koreje mezi sebou uzavřely několik dohod, smluv či 

ujednání. Ty nejdůleţitější, týkající se obchodních a investičních vztahů, jsou následující 

(MZV ČR, MPO ČR, 2011):  

 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení 

vízové povinnosti pro cesty občanů (Soul, 6. října 1994). 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědecko-

technické spolupráci (Praha, 5. března 1995). 

 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spoluprá-

ci pro mírové vyuţití atomové energie (Soul, 16. března 2001). 

 Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem in-

formací a telekomunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informač-

ních a komunikačních technologií (Praha, 7. května 2004). 

 Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou repub-

likou (Praha, 14. prosince 2007). 

 Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou  

Korejské republiky (Praha, 21. dubna 2009). 

 

3.1.3 Multilaterální dohody na úrovni mezinárodních organizací 

 

 Vzájemné obchodní a investiční vztahy mezi Českou republikou a Jiţní Koreou probí-

hají také na úrovni nadnárodní. Obě země jsou společně členy několika mezinárodních orga-

nizací a uskupení, v rámci kterých podepsaly smlouvy, z nichţ vzájemné vztahy vycházejí. 

Oba státy jsou členy následujících organizací (MZV ČR, 2011): Mezinárodní měnový fond 

(IMF) a skupina Světové banky (WB), Organizace pro hospodářskou spolupráci a obchod 

(OECD), Světová obchodní organizace (WTO), Organizace spojených národů (OSN
2
) aj. Obě 

země jsou také členy skupiny G-20, přičemţ Česká republika je členem nepřímým, protoţe je 

součástí Evropské unie, která tvoří jednu z dvaceti nejvýkonnějších ekonomik světa, jeţ jsou 

sdruţeny ve skupině G-20. 

                                                 
2
 Československo je jedním ze zakládajících členů OSN, samotná Česká republika je členem od roku 1993, Ko-

rejská republika od roku 1991 (OSN, 2011). 
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3.2 Obecné charakteristiky obchodní a investiční spolupráce České repub-

liky s Jiţní Koreou 
 

 Českou republiku a Jiţní Koreu nelze povaţovat za tradiční obchodní partnery.  

Významnou roli zde sehrává kulturní odlišnost a geografická vzdálenost obou zemí. Mezi 

hlavní obchodní partnery Jiţní Koreje patřilo vţdy především Japonsko a Čína, postupně se 

však jihokorejská ekonomika otevírala světu a situace se změnila, kdyţ korejské společnosti 

začaly vstupovat na evropské trhy. Společným znakem mezi českou a jihokorejskou ekono-

mikou je závislost na automobilovém průmyslu, která je pro obě země typická.  

 

Z hlediska obchodních partnerů ČR, Jiţní Korea zaujímá 16. místo v ţebříčku dovozců 

do ČR, přičemţ dovoz z JK představuje asi 1,3 % všech dovozů do ČR. Jiţní Korea se tak 

řadí mezi čtyři hlavní obchodní partnery z třetích zemí mimo trh EU společně s Čínou, Rus-

kem a Japonskem. V ţebříčku vývozů z ČR do Koreje, Jiţní Korea zaujímá 35. místo 

s podílem 0,2 % na celkovém vývozu z ČR. Údaje shrnuje tabulka 3.1 (MPO ČR, 2010). 

 

Tabulka 3.1 Přehled hlavních obchodních partnerů ČR, 2009 (% celkového obchodu) 

Hlavní partneři ČR – dovoz Hlavní partneři ČR - vývoz 

1  Německo                                26,6 1  Německo                                  32,3 

2  Čína                                        10,0 2  Slovensko                                  9,0 

3  Polsko                                      6,4 3  Polsko                                        5,8 

4  Slovensko                                5,4 4  Francie                                       5,6 

5  Rusko                                      5,2 5  Spojené království                      4,9 

16  Jiţní Korea                            1,3 35  Jiţní Korea                               0,2 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

  

Z pohledu Jiţní Koreje a jejích hlavních obchodních partnerů směřuje více neţ 50 % 

vývozů do čtyř hlavních destinací: Číny, EU, Japonska a USA. Při analýze vývozů jednotli-

vých členských zemí EU se Česká republika z hlediska dovozu z JK i vývozu do JK vyskytuje 

na zadních příčkách daleko za jinými státy střední Evropy jako například Slovensko, Polsko 

či Maďarsko. V ţebříčku korejského vývozu Česká republika obsazuje 55. místo s podílem 

0,21 % na celkovém jihokorejském vývozu. Podíl ČR na celkovém korejském dovozu je ještě 

niţší neţ činí její podíl na vývozu, a to 0,1 %.  Česká republika je tak 55. zemí v pořadí  

dovozců do Jiţní Koreje. Údaje shrnuje tabulka 3.2 (MPO ČR, 2010). 
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Tabulka 3.2 Přehled hlavních obchodních partnerů Jiţní Koreje v roce 2009 (% celko-

vého obchodu) 

Hlavní partneři Jiţní Koreje - vývoz Hlavní partneři Jiţní Koreje - dovoz 

1  Čína                                         23,85 1  Čína                                        16,80 

2  USA                                         10,36 2  Japonsko                                 15,30 

3  Japonsko                                    5,99 3  USA                                        8,99 

4  Hongkong                                  5,41 4  Saudská Arábie                       6,11 

5  Singapur                                    3,75 5  Austrálie                                  4,57 

55  Česká republika                       0,21 55  Česká republika                      0,10 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

3.2.1 Vzájemná obchodní výměna se zboţím 

 

Obchod se zboţím mezi Českou republikou a Jiţní Koreou se v posledních letech vý-

razně zvýšil. Od roku 2004 se obrat vzájemného obchodu téměř zdvojnásobil. Od roku 2006 

vykazuje vývoz z Jiţní Koreje rychlejší tempo a větší objem neţ vývozy z České republiky do 

Jiţní Koreje. Deficit vzájemné obchodní výměny se zboţím představoval v roce 2009 zhruba 

20,6 mld. CZK, přičemţ celkový objem vzájemné obchodní výměny se zboţím dosahoval asi 

30 mld. CZK (MPO ČR, 2010). Situaci zachycuje graf 3.1.  

 

Graf 3.1 Vzájemná obchodní výměna se zboţím ČR – JK v letech 2004-2009 (mil. CZK) 

 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

Meziroční tempa růstu vývozu a dovozu zboţí vykazují odlišnou dynamiku. Průměrně 

rostl vývoz z ČR o 17 % ročně, zatímco dovoz do ČR rostl ročně o 12 %. Rok 2008 a s ním 

související krize přinesl na obou stranách značný pokles růstu, který se však v roce 2009 opět 

nastartoval a vývozy z ČR rostly průměrně o 10 % ročně. Dovoz do ČR rostl výrazně pomale-

ji – jen o 1% ročně. Situaci mapuje graf 3.2. 
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Graf 3.2 Růst vzájemné obchodní výměny se zboţím ČR – JK (%, 2005-2009) 

 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

Při podrobnější analýze hlavních odvětví vzájemného obchodu se zboţím vyplynou na 

povrch některá specifika, která shrnuje tabulka 3.3.  Zhruba 60 % vývozů z ČR do JK se 

uskutečňuje v rámci třech hlavních odvětví – strojírenský průmysl, výroba elektroniky a elek-

trotechniky a hraček. Tato tři odvětví jsou povaţována za citlivá z pohledu uzavření Dohody 

o volném obchodu. Další důleţitá odvětví, v rámci kterých probíhá vzájemná obchodní  

výměna, jsou optické přístroje, automobily, výrobky z oceli a ţeleza aj. Na rozdíl od někte-

rých zemí Evropské unie není v obchodu se zboţím mezi Českou republikou a Jiţní Koreou 

podstatný obchod s textilními a zemědělskými výrobky. V případě detailnějšího pohledu na 

vývoz do Jiţní Koreje je moţno pojmenovat šest zásadních poloţek majících největší podíl 

(dohromady téměř 40 %) na celkovém vývozu do Koreje: převodové hřídele (17,4 %), hračky 

(7,5 %), součásti čerpadel (4,3 %), kohouty a součásti potrubí (4 %), mikroskopy (3,4 %)  

a paliva a oleje (3 %), (MPO ČR, 2010). 

 

Tabulka 3.3 Vývoz ČR do JK podle odvětví, průměr let 2007-2009 (%) 

Odvětví Podíl na vývozu do JK 

Reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje 39,87 

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu 11,51 

Hračky, hry, sportovní potřeby 7,83 

Optické přístroje, foto, lékařské a chirurgické nástroje 4,98 

Výrobky ze ţeleza nebo oceli 3,98 

Motorová vozidla, traktory, kola a jiná vozidla 3,67 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 
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Korejský vývoz zboţí do ČR je primárně tvořen výrobky strojírenského, elektrotech-

nického a automobilového průmyslu. Tyto tři poloţky tvoří dohromady tři čtvrtiny celkového 

korejského vývozu do ČR. Skupiny výrobků, které jsou nejčastěji z Koreje dováţeny, se  

víceméně shodují se skupinami výrobků, které ČR do Koreje vyváţí. Při konkrétnějším roz-

boru produktů dovezených z JK do ČR tvoří 26 % korejského dovozu následující poloţky: 

součásti vysílačů, radarů, rozhlasových přístrojů (18 %), televize (4,4 %) a části karosérií (3,6 

%). Údaje o hlavních importních odvětvích obsahuje tabulka 3.4 (MPO ČR, 2010). 

 

Tabulka 3.4 Dovoz do ČR z JK podle odvětví, průměr let 2007-2009 (%) 

Odvětví Podíl na dovozu z JK 

Přístroje elektrického záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu 40,22 

Reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje 21,48 

Motorová vozidla, traktory, kola aj vozidla 13,82 

Ţelezo a ocel 4,52 

Optické přístroje, foto, lékařské a chirurgické nástroje 3,62 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

Blízkost obou ekonomik potvrzuje skutečnost, ţe obě země se ve svých dovozech  

a vývozech shodují v mnoha odvětvích a poloţkách. Důleţitá je shoda zejména v prvních 

dvou skupinách výrobků – výrobky strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Obě tato 

odvětví budou moci v následujících letech benefitovat z Dohody o volném obchodu, která 

byla uzavřena v roce 2010. 

3.2.2 Vzájemná obchodní výměna se sluţbami 

 

 Vzájemná obchodní výměna se sluţbami mezi Českou republikou a Jiţní Koreou není 

tolik intenzivní, jako obchod se zboţím. Následující graf 3.3 poukazuje na schodek České 

republiky v obchodě se sluţbami s Jiţní Koreou. V roce 2009 objem českého vývozu mezi-

ročně poklesl o 30 % a deficit obchodu se sluţbami dosáhl výše asi 1,45 mld. CZK. Naopak 

korejské dovozy sluţeb za poslední tři roky stabilně rostly průměrným ročním tempem růstu 

38 % a v roce 2009 dosahovaly sluţby dovezené do České republiky hodnoty 1,7 mld. CZK 

(MPO ČR, 2010). 
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Graf 3.3 Vzájemná obchodní výměna se sluţbami ČR – JK, 2007-2009 (mil. CZK) 

 

 
 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

  

 Stálý podíl na obchodní výměně se sluţbami mají dopravní sluţby. Jedná se  

především o ţelezniční nákladní dopravu, leteckou osobní i nákladní dopravu a silniční  

nákladní přepravu. Vývoz těchto sluţeb z ČR do Jiţní Korey zaznamenává meziroční růst 

okolo 50 %, ale jejich absolutní podíl je velice nízký. Nedílnou součástí obchodu se sluţbami 

jsou rekreační aktivity a cestovní ruch. Podíl těchto sluţeb se na vývozu do Koreje od roku 

2005 zvyšuje, a to průměrným tempem 98 % za rok. Za navýšení podílu cestovního ruchu na 

celkovém obchodu se sluţbami odpovídá především cestování sezónních a přechodných  

českých zaměstnanců do Jiţní Koreje. Stabilní podíl na vývozu zaměstnanců mají architekto-

nické, inţenýrské a jiné technické sluţby. Malý podíl (6 %) na vývozu sluţeb mají také  

zemědělské sluţby, ale tento jev je povaţován spíš za náhodný. Struktura vývozu sluţeb 

v roce 2009 ukazuje změnu oproti přecházejícím létům, kdy dochází k nárůstu podílu obcho-

dovaných sluţeb. Podíl jednotlivých odvětví na vývozu sluţeb z České republiky do Jiţní 

Koreje při celkovém objemu 247 milionů CZK dokumentuje graf 3.4 (MPO ČR, 2010). 

 

Graf 3.4 Vývoz sluţeb ČR do JK v roce 2009 (%) 

 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 
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 Korejským vývozům sluţeb do České republiky dominuje doprava, stejně jako čes-

kým vývozům do JK. Konkrétněji se jedná o silniční, leteckou nákladní a ţelezniční dopravu. 

Průměrné meziroční tempo růstu obchodu s těmito sluţbami se pohybuje okolo 23 %.  

Významný podíl na dovozu sluţeb z Koreje mají autorské honoráře a licenční poplatky, a to 

z důvodu relativně velké investiční aktivity ze strany Koreje. V roce 2009 nesly 36 % podíl na 

celkovém dovozu korejských sluţeb do ČR. Menší část (8 %) představují sluţby mezi podni-

ky v rámci zahraničních investic. Sluţby související s přímými zahraničními investicemi  

zahrnují například sluţby související s rozvodem a distribucí elektřiny, vody a plynu, překla-

datelské a tlumočnické sluţby, sluţby personálních agentur, sluţby bezpečnostních a pátra-

cích agentur aj. Tyto sluţby bývají označovány jako „Ostatní sluţby“. Pod poloţkou „Ostatní 

sluţby související s obchodem“ se evidují provize z transakcí se zboţím a sluţbami (sluţby 

komoditních makléřů, obchodních zástupců). Celkově lze dovoz sluţeb z Jiţní Koreje do 

České republiky popsat jako stabilně probíhající obchodní aktivity. Jeho celková výše dosáhla 

v roce 2009 hodnoty 1 701 mil. CZK. Údaje o dovozu korejských sluţeb do ČR shrnuje graf 

3.5 (MPO ČR, 2010). 

 

Graf 3.5 Dovoz sluţeb do ČR z JK v roce 2009 (%) 

 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

3.2.3 Investiční vztahy mezi Českou republikou a Jiţní Koreou 

 

Česká republika patří k nejvýznamnějším příjemcům přímých zahraničních investic 

(PZI) ve střední a východní Evropě od poloviny 90. let 20. století. Přestoţe se investoři 

v letech 2003-2008 začali orientovat i na jiné země Evropy (Chorvatsko, Slovinsko aj.), Čes-
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to, ţe v roce 2009 došlo k poklesu PZI do ČR o 20 % oproti předchozímu roku (MPO ČR, 

2010). V letech 2002 – 2009 činily PZI do České republiky celkem 6 424,7 mld. CZK, kom-

pletní data za rok 2010 zatím nejsou k dispozici (ČNB, 2010). 

 

Mezi hlavní faktory, podle kterých se zahraniční investoři rozhodují o umístění svých 

investic, patří cena práce, úvěrové riziko a HDP/obyvatele. Czechinvest v roce 2007 na svých 

stránkách uvedl ţebříček nejatraktivnějších zemí pro investice do sluţeb a ve výrobním sekto-

ru, který vytvořili analytici společnosti PricewaterhouseCoopers. Ve výrobním (zpracovatel-

ském) sektoru se Česká republika umístila na 17. místě. Zajímavější je ovšem výsledek šetře-

ní v sektoru sluţeb, kde se Česká republika i Jiţní Korea objevily mezi prvními pěti nejatrak-

tivnějšími zeměmi pro investování v oblasti sluţeb. V ţebříčku, který agentura Czechinvest 

uveřejnila o rok později, se Česká republika z pohledu atraktivity zemí pro PZI umístila na  

9. místě. Ve snaze přilákat investory do České republiky vytvořila agentura Czechinvest 

stránky v šesti jazycích (mimo jiné i v korejštině), na kterých podává podrobné informace  

o českém podnikatelském prostředí. 

 

Naprostá většina přímých zahraničních investic plynoucích z Jiţní Koreje do České 

republiky je spojena s politikou investičních pobídek ze strany ČR. V letech 2002 - 2009  

tvořily PZI z Jiţní Koreje zhruba 1 % všech PZI směřujících do ČR (MPO ČR, 2010). Podle 

údajů agentury Czechinvest je Jiţní Korea pátým největším investorem v České republice. 

Údaje o nejvýznamnějších zemích investujících v ČR a počtu vytvořených pracovních míst 

uvádí tabulka 3.5. 

 

Tabulka 3.5 Nejvýznamnější investoři v ČR v letech 1993 - 2009 

Pořadí Investor Výše investice (mil. CZK) Pracovní místa 

1 Německo 166 473 43 672 

2 Japonsko 97 200 24 402 

3 USA 51 916 27 031 

4 Benelux 46 041 12 456 

5 Jiţní Korea 45 816 8 202 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

Korejské přímé zahraniční investice do České republiky jsou zaměřeny především na 

výrobní průmysl, ve kterém dominuje automobilový průmysl. Ten je pak spojen s mnoha dal-

šími pod-odvětvími, jako je například gumárenský či chemický průmysl, přičemţ se většinou 

jedná o dodavatele do automobilového průmyslu. Nejvýznamnější a největší investicí 

z korejské strany byla investice společnosti Hyundai Motor (HM) v roce 2007. Výše této  
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investice dosáhla 30 mld. CZK a přinesla zhruba 3000 nových pracovních míst (Czechinvest, 

2007). Vzhledem k velikosti této investice se v nejbliţších letech neočekává podobně vysoká 

investice ze strany Jiţní Koreje. Pouze v případě úspěchů na evropském trhu bude moţno 

počítat s PZI ve formě reinvestovaného zisku nebo rozšíření výroby. Z důvodu nákladnosti  

a náročnosti investice společně s vazbou na investiční pobídky je případný odchod firmy z ČR 

nepravděpodobný. Vstup firmy HMMC na český trh přilákal spoustu dalších korejských  

firem, i kdyţ se z velké části jedná o dodavatele automobilky. Atraktivita ČR z pohledu Jiţní 

Koreje tak v posledních letech stoupá, na čemţ má svůj podíl i agentura Czechinvest, která 

v roce 2007 spustila portál o investování v ČR v korejštině. Přehled korejských PZI do ČR 

udává graf 3.6 (ČNB, 2010)
3
. 

 

Graf 3.6 Struktura PZI JK v ČR v letech 2006 - 2010 (mil. CZK) 

 

Zdroj: ČNB, 2008 – 2011, vlastní zpracování. 

 

Díky investicím korejských firem v letech 1993-2009 vzniklo v České republice více 

neţ 8000 pracovních míst. Více neţ polovinu z nich zajišťují tři firmy, které zároveň předsta-

vují tři největší jihokorejské investice v ČR do roku 2007 zprostředkované agenturou 

Czechinvest. Shodou okolností se všechny tři podniky nacházejí v Moravskoslezském kraji. 

Jejich seznam nabízí tabulka 3.6 (Czechinvest, 2007). 

 

Tabulka 3.6 Přehled tří největších investic JK v ČR zprostředkovaných agenturou 

Czechinvest v letech 1993-2007 (mil. CZK) 

Investor Výše investice Pracovní místa Umístění 

Hyundai Motor Company 30 000 3 000 Nošovice 

Sung Woo Hitech 2 500 1 041 Ostrava 

Plakor Czech 1 769 504 Mošnov 

Zdroj: Czechinvest, 2006, vlastní zpracování. 

                                                 
3
 Údaje z roku 2010 zahrnují pouze 1.- 3. čtvrtletí roku 2010. 
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Investice jihokorejské firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech byla roku 2007 

ohodnocena jako investice s největším ekonomickým přínosem pro zpracovatelský průmysl. 

Investice firmy Sung Woo Hitech byla největší investicí v Moravskoslezském kraji v roce 

2005 (Czechinvest, 2006). 

 

Celkové PZI plynoucí do Jiţní Koreje jsou značně niţší neţ PZI putující do jiných 

asijských států, například Malajsie, Číny nebo Singapuru, ačkoliv v první polovině roku 2009 

zaznamenaly 30% nárůst oproti roku 2008 (Businessinfo, 2009). Nejvýznamnějšími investory 

do Koreje jsou Japonsko a Evropská unie, přičemţ většina přímých zahraničních investic ply-

nula do sektoru sluţeb hlavně z důvodu vysokých nákladů na pracovní sílu
4
 (Businessinfo, 

2009). To je mimo jiné jedním z důvodů, proč Jiţní Korea přesouvá průmyslovou výrobu do 

jiných zemí. Z tohoto pohledu proto není JK pro investory v oblasti výroby příliš atraktivní. 

Další překáţkou vstupu na korejský trh je daňová politika, nedostatek právní jistoty nebo 

 nehybný pracovní trh. Srovnání objemu PZI Jiţní Koreje a tří podobně rychle se rozvíjejících 

asijských ekonomik poskytuje tabulka 3.7 (Businessinfo, 2009). 

 

Tabulka 3.7 Objem PZI v roce 2008 (mld. USD) 

Stát Objem PZI 

Singapur 365,8 

Čína 92,4 

Malajsie 49,5 

Jiţní Korea 11,7 

Zdroj: Businessinfo, 2009, vlastní zpracování. 

 

České PZI v Jiţní Koreji byly, podle portálu Businessinfo, od roku 1989 do roku 2006 

nulové. První záznam o české investici na korejském trhu je z roku 2007 a je pravděpodobné, 

ţe investice v hodnotě 692 tisíc USD spadá do oblasti nákupu podílu v obchodní firmě, na 

němţ participovalo více subjektů. Tuto investici neeviduje ani Česká národní banka, která 

první českou přímou zahraniční investici do Jiţní Koreje uvádí aţ v roce 2009. Srovnáme-li 

výše uvedené preference investic do Koreje a strukturu české ekonomiky, je zřejmé, ţe není 

v zájmu českých investorů vstupovat na korejský trh. Hospodářská spolupráce mezi ČR a JK 

probíhá v jiných formách neţ v podobě PZI. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií  

a Jiţní Koreou podepsaná ke konci roku 2010 navíc problematiku PZI řeší velice obecně.  

Následující graf 3.7 podává informace o českých PZI v Jiţní Koreji
5
. 

                                                 
4
 Průměrná mzda v průmyslu za rok 2008 činila cca 2600 USD a je vysoko nad průměrem v ČR (MZV, 2011). 

5
 Údaje z roku 2010 zahrnují pouze 1.-3. čtvrtletí roku 2010. 
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Graf 3.7 Struktura PZI ČR v JK v letech 2006 – 2010 (mil. CZK) 

 

Zdroj: ČNB, 2008 – 2011, vlastní zpracování. 

 

3.2.4 Obchodní a investiční vztahy mezi ČR a JK v automobilovém průmyslu 

 

Česká republika i Korejská republika zaujímají významné postavení ve výrobě  

automobilů na evropském i světovém trhu. V roce 2009 oba dva státy patřily mezi patnáct 

hlavních vývozců automobilů. Jiţní Korea se na světové produkci automobilů podílí 5,8 %  

a zaujímá v ţebříčku 5. místo, zatímco Česká republika s podílem 1,6 % na světové produkci 

automobilů obsadila 13. pozici. Státy Evropské unie jako celek mají na celkové produkci  

automobilů podíl 25 % (MPO ČR, 2010).  

V roce 2008 byla v Nošovicích v Moravskoslezském kraji otevřena jihokorejská to-

várna Hyundai Motor Company, jejíţ produkce zvýšila v roce 2009 celkovou českou výrobu 

o 3 % (MPO ČR, 2010). V souvislosti s fungováním továrny Hyundai vzrostl také dovoz 

komponentů z Jiţní Koreje. Trendem korejské strategie v poslední době je však přesun výro-

by do míst v blízkosti cílových trhů, proto podíl automobilů dovezených z Jiţní Koreje klesá. 

Podíl automobilů z nošovické továrny, které jsou určeny pro vývoz,  je 97 % celkové produk-

ce, z toho 90 % je určeno pro evropské trhy a 10 % pro země Středního východu a Afriky 

(Czechinvest, 2009). Pro český trh je určeno pouze 2,8 % výroby firmy Hyundai. Přestoţe 

během ekonomické krize produkce většiny výrobců automobilů klesala, v České republice 

díky firmě Hyundai docházelo k růstu výroby i exportu aut, jak ukazuje tabulka 3.8 (MPO 

ČR, 2010). 

 

Tabulka 3.8 Výroba, prodej a export malých uţitkových automobilů v ČR v letech 2008 

a 2009 (ks) 

 2008 2009 

Výrobce Výroba Prodej Export Výroba Prodej Export 

Škoda Auto 603 981 58 001 616 529 519 910 56 504 627 722 

Hyundai 12 050 105 11 945 118 000 3 336 114 664 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 
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Tabulka 3.8 však neposkytuje úplný a přesný obrázek o dovozech a vývozech na trhu 

s automobily v ČR z důvodu nezahrnutí dovozu nových automobilů z Jiţní Koreje, který 

v roce 2009 činil zhruba 1 mld. CZK, a dovozu automobilů ze třetích zemí. Korejská auta 

vyskytující se na evropských trzích nemají původ pouze v ČR a na Slovensku, ale mohou být 

dováţena z jiných zemí. Přesnější data o původu korejských automobilů na evropských trzích 

shrnuje tabulka 3.9. 

 

Tabulka 3.9 Původ korejských automobilů na trhu EU, 2009 

Původ Počet kusů 

Dovoz korejských automobilů do EU z JK 302 124 

Výroba korejských automobilů v EU 268 043 

Dovoz korejských automobilů z třetích zemí 176 238 

Zdroj: MPO, 2010, vlastní zpracování. 

 

Významný počet korejských vozů vyskytujících se na evropských trzích je produko-

ván v České republice a na Slovensku. Průměrně se jedná o 36 % automobilů, v roce 2009 byl 

podíl korejských automobilů na evropském trhu vyrobený v ČR nebo na Slovensku 43 % 

(MPO ČR, 2010). V důsledku růstu poptávky po korejských automobilech můţeme očekávat 

zvýšení produkce a mnoho dalších ekonomických příleţitostí, které se objeví, mimo jiné, také 

vlivem podepsání Dohody o volném obchodě. Dramatické změny současného vývoje se však 

neočekávají. 

 

3.3 Shrnutí 
 

Česká republika a Jiţní Korea nepatřily nikdy k významným či tradičním obchodním 

partnerům z důvodu kulturní a geografické vzdálenosti. Přesto vzájemný obchod se zboţím 

v posledních letech výrazně rostl a v roce 2009 dosáhl jeho obrat asi 30 mld. CZK. Zhruba 

60% vývozů z České republiky do Koreje se zakládá na třech hlavních odvětvích: strojíren-

ském průmyslu, výrobě elektroniky a elektrotechniky a hraček. Podobně je na tom vý-

voz Koreje do ČR, který se také zakládá ze 75 % na podobných odvětvích. Konkrétně je do-

váţeno: elektronika, reaktory, kotle a ostatní mechanické přístroje a motorová vozidla. 

V tomto smyslu je patrná podobná komoditní struktura obchodu obou zemí.  

 

V oblasti sluţeb je vzájemná výměna o poznání slabší neţ výměna se zboţím. V roce 

2009 navíc došlo k  poklesu vývozu ČR do JK v důsledku hospodářské krize. Naopak korej-
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ské dovozy sluţeb za poslední tři roky stabilně rostly, a to průměrným ročním růstem 38 %  

a v roce 2009 dosáhl dovoz sluţeb hodnoty 1,7 mld. CZK. Přesto je podíl na celkových  

obchodech se sluţbami vzhledem k ostatním zemím na obou stranách velice nízký. Ve  

vzájemném obchodu se sluţbami hrají hlavní roli sluţby dopravní (nákladní, letecká, atd.).  

 

Všechna výše zmíněná odvětví (strojírenský průmysl, dopravní sluţby aj.) budou těţit 

z Dohody o volném obchodu, která byla uzavřena mezi EU a Jiţní Koreou ke konci roku 

2010. 

V oblasti přímých zahraničních investic je znát větší aktivita ze strany Jiţní Koreje, 

která během let 1993-2009 investovala v České republice téměř 46 mld. CZK a vytvořila 

zhruba 8200 nových pracovních míst. V budoucnosti se počítá se vznikem dalších několika 

tisíců pracovních míst z důvodu rozšiřování výroby firmy Hyundai Motors Company a vzniku 

jejich dalších dodavatelských firem. PZI ze strany ČR nebyly nijak významné, a to hlavně 

z důvodu nevhodných podmínek na straně jihokorejského trhu. Nelze očekávat zásadní posun 

ani po uzavření Dohody, jelikoţ oblast PZI upravuje velmi obecně. 

 

Společným znakem obou ekonomik je důleţitost automobilového průmyslu. Obě země 

zaujímají podstatný podíl na světové výrobě automobilů, resp. na evropských trzích, a obě 

ekonomiky jsou do jisté míry na výrobě automobilů závislé. Propojenost je zřejmá: zhruba 

třetina korejských aut je vyrobena v České republice a na Slovensku, přičemţ 97 % této pro-

dukce je určeno na export na evropské trhy. Firma Hyundai v ČR vykazovala růst výroby  

i exportu i v době hospodářské krize. Umístění výroby do České republiky je příslibem dal-

ších ekonomických příleţitostí pro ČR. 
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4 Analýza působení firmy Hyundai v Moravskoslezském kraji 

 

Automobily firmy Hyundai se na českém trhu prodávají jiţ řadu let, přičemţ počet 

prodaných (resp. registrovaných) vozů této značky rok od roku stoupá, jak ukazuje tabulka 

4.1. Na konci roku 2008 byl na území České republiky, konkrétně ve městě Nošovice 

v Moravskoslezském kraji, otevřen závod Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). 

Největší jihokorejský výrobce automobilů investoval do toho projektu zhruba 1 mld. EUR, 

přičemţ tato výše investice není konečná, a od konce roku 2011 očekává stabilní výrobu oko-

lo 300 000 automobilů ročně. Naprostá většina vozů je určena pro evropský trh (Hyundai, 

2009).  

 

Tabulka 4.1. Počet registrovaných osobních automobilů Hyundai v ČR v letech 2004-

2010 (v kusech) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet os. automobilů 4 562 6 378 6 028 6 528 7 377 8 416 10 088 

Zdroj: Svaz dovozců automobilů, 2011, vlastní zpracování. 

 

4.1 Historický vývoj a expanze firmy 

 

Automobilka Hyundai Motor Company s.r.o. (HMC) vznikla v roce 1966 v Jiţní Ko-

reji pod rukama zakladatele Chung Ju-Yunga. V roce 1976 přišla na trh s prvním modelem 

ryze korejského osobního automobilu s názvem Pony. Krátce na to se automobilka začala 

prosazovat za hranicemi Jiţní Koreje, především v USA. Stala se z ní největší automobilka 

v Jiţní Koreji a v roce 1998 se spojila s další jihokorejskou automobilkou KIA a vznikla spo-

lečnost Hyundai-Kia Automotive Group.  Jejím hlavním cílem v posledních letech bylo patřit 

v roce 2010 mezi pět největších automobilek světa.  

 

Skupinu Hyundai tvořily v roce 2001 tři desítky společností po celém světě, které však 

v současné době působí jako samostatné firmy. Firma Hyundai se kromě nejznámější auto-

mobilové výroby zabývá i mnoţstvím jiných různorodých aktivit. Jde například  

o výstavbu dálnic a jaderných elektráren, námořních lodí, výrobu elektroniky a polovodičů, 

výrobky ekologického strojírenství či zařízení pro výzkum vesmíru. Jen v Jiţní Koreji  
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zaměstnávají pobočky firmy Hyundai zhruba 170 000 lidí, závod v Nošovicích v České  

republice přes 3000 lidí
6
 (Hyundai, 2010). 

 

 Konkrétně v automobilové výrobě má společnost Hyundai tři výrobní závody v Jiţní 

Koreji a závody v České republice, Číně, Indii, Turecku, USA a od roku 2010 i v Rusku. 

V Jiţní Koreji zaměstnává několik desítek tisíc zaměstnanců a ročně se zde vyrobí 1,7 mil 

vozů. Ve Spojených státech je roční výroba 300 tisíc vozů, v Indii a v Číně 600 tisíc vozů za 

rok, v Turecku se vyrobí 100 tisíc vozů ročně, v Rusku 150 tisíc vozů za rok a v České repub-

lice se ke konci roku 2011 počítá s maximální výrobou 300 tisíc vozů ročně (Hyundai, 2010).  

4.1.1 Postavení firmy Hyundai v globální ekonomice 

 

Firma Hyundai se v posledních letech snaţila o naplnění svého dlouhodobého cíle, a to 

zaujmout do roku 2010 pátou pozici v ţebříčku největších výrobců automobilů na světě. 

V roce 2005 činila výroba automobilky Hyundai
7
 cca 3,7 milionu vozů, coţ představovalo  

6. místo v celosvětovém ţebříčku. Zmiňovaný hlavní cíl se podařilo naplnit jiţ v roce 2009, 

ve kterém se společnost Hyundai stala s více neţ 4,6 miliony vyrobených vozů pátým největ-

ším automobilovým výrobcem na světě (OICA, 2009, údaje shrnuje tabulka 4.2.).  Zpráva 

firmy Hyundai z ledna 2010 uvádí, ţe podíl firmy na globálním trhu překročil v roce 2009 

pětiprocentní hranici a na čínském trhu je automobilka Hyundai čtvrtým výrobcem automobi-

lů s největším odbytem. Na trzích USA a EU se jí v tomtéţ roce podařilo zvýšit podíly 

(Hyundai, 2010).  

 

Tabulka 4.2. Největší světoví výrobci motorových vozidel v letech 2005 a 2009 (v kusech) 

Rok 2005  2009  

Pořadí Výrobce 
Počet vyrobených 

vozidel 
Výrobce 

Počet vyrobených 

vozidel 

1. General Motors 8 381 805 Toyota 7 234 439 

2. Toyota 8 120 000 General Motors 6 459 053 

3. Ford 6 208 700 Volkswagen 6 067 208 

4. Volkswagen 5 242 793 Ford 4 685 394 

5. Daimen-Chrysler 4 854 700 Hyundai-Kia 4 645 776 

6. Hyundai-Kia 3 715 096 PSA 3 042 311 

Zdroj: OICA, 2010. Hyundai, 2006, 2010, vlastní zpracování. 
 

Kromě páté pozice v ţebříčku světových výrobců motorových vozidel (osobních au-

tomobilů, uţitkových vozů, nákladních aut a autobusů) se firma Hyundai umístila na osmém 

                                                 
6
 Do konce roku 2011 má být v Nošovicích zaměstnáno 3400 pracovníků (HMMC, 2011). 

7
 Zahrnuje celosvětové prodeje automobilky Hyundai-KIA. Ke spojení došlo v roce 1998. 
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místě mezi automobilovými výrobci v hodnocení nazvaném Nejlepší globální značky roku 

2010. V uvedeném roce dosáhla značka Hyundai zvýšení své hodnoty o 9,3 %  

a překonala tak průměrnou míru růstu v automobilovém průmyslu o téměř 7 % (HMMC 

News, 2010). Ţebříček nejhodnotnějších automobilových firem, který sestavuje firma In-

terbrand, zachycuje tabulka 4.3. 

 

Tabulka 4.3. Nejhodnotnější světoví výrobci motorových vozidel 2010 (mld. USD) 

Pořadí Automobilka Hodnota značky 

1. Toyota 26,2 

2. Mercedes – Benz 25,2 

3. BMW 22,3 

4. Honda 18,5 

5. Ford 7,2 

6. Volkswagen 6,9 

7. Audi 5,5 

8. Hyundai 5,0 

Zdroj: HMMC News, 2010, vlastní zpracování. 

 

Prodeje vozidel firmy Hyundai na světovém trhu rok od roku rostou, a to i přes vliv 

hospodářské krize. Největší meziroční nárůst odbytu zaznamenala firma Hyundai mezi roky 

2008 a 2009 o 11,6 %, přičemţ počet prodaných automobilů v roce 2009 byl 

 3 106 178 kusů (korejské závody dodaly 1 611 991 vozů, zahraniční továrny vyrobily 1 494 

187 vozů).  V důsledku zvýšené poptávky po vozech Hyundai v Číně a Indii, kde prodej těch-

to automobilů vzrostl v meziročním srovnání o 93,6 %, (resp. o 14,4 %), vzrostl čistý zisk  

o 104,5 % na 29,615 bilionu wonů (481,84 miliardy CZK) v porovnání s předchozím rokem. 

Na domácím korejském trhu prodala firma Hyundai v roce 2009 celkem 701 469 vozů, čímţ 

si zajistila přibliţně 50% podíl na trhu (Hyundai, 2010). Data kompletuje tabulka 4.4. 

 

Tabulka 4.4. Celosvětové prodeje firmy Hyundai 2006 – 2009 (v kusech, %) 

Rok 2006        2007     2008 2009 

Prodej 2 497 000 2 601 000 2 783 000 3 106 000 

Meziroční změna  6,8 4,2  7,0  11,6  

Zdroj: Hyundai, 2010, vlastní zpracování. 

 

Rok 2010 přinesl také zlom na evropském trhu – automobilka Hyundai-Kia předstihla 

v prodejích největšího automobilového výrobce světa Toyotu. Hyundai zaznamenala během 

období leden – říjen 2010 nárůst prodeje v Evropě o 4 %, zatímco prodeje Toyoty klesly za 

totéţ období o 17 %. Firma Hyundai prodala za dané období 521 tisíc automobilů, coţ bylo  
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o 10 tisíc kusů více, neţ prodala firma Toyota. Jen v říjnu prodala automobilka Hyundai 

v Evropě asi 47 700 vozů (HMMC News, 2010).  

 

Rovněţ došlo na počátku roku 2010 ke zvýšení prodeje jak na korejském, tak na za-

hraničních trzích. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2009 stoupl odbyt automobilů značky 

Hyundai na korejském trhu o 29,9 % a na zahraničních trzích o 37,8 %. Komplexní přehled  

o situaci obsahuje tabulka 4.5 (Hyundai, 2010). 

 

Tabulka 4.5 Prodeje automobilů Hyundai na korejském trhu a zahraničních trzích, me-

ziroční srovnání prvního čtvrtletí 2009 - 2010 

 1. čtvrtletí 2009 1. čtvrtletí 2010 Meziroční změna (%) 

Korejský trh 129 358 168 030 29,9 

Zahraniční trhy 487 879 672 228 37,8 

Celkem 617 237 840 258 36,1 

Zdroj: Hyundai, 2010, vlastní zpracování. 

 

4.2 Působení firmy Hyundai v České republice 
 

 

Jihokorejská společnost Hyundai se při rozhodování o umístění investice rozhodovala 

mezi několika státy střední a východní Evropy: Maďarskem, Slovenskem, Českou republikou 

a Bulharskem. Česká republika zvítězila podle slov korejské strany díky kvalifikované, vzdě-

lané a schopné pracovní síle a především blízkosti k sesterské společnosti KIA, která se na-

chází v Ţilině na Slovensku. Podle zástupců Jiţní Koreje padla volba na ČR mimo jiné také 

proto, ţe jsme zemí s dlouhou průmyslovou tradicí a skvělou technologickou úrovní. Zástupci 

společnosti Hyundai se následně v České republice rozhodovali mezi třemi lokalitami, jednalo 

se o Nošovice a Mošnov v Moravskoslezském kraji a Holešov ve Zlínském kraji. K výběru 

Nošovic, jeţ poskytují firmě Hyundai pro vybudování továrny území o rozloze cca 270 ha, 

došlo jiţ v roce 2005 (EPS, 2010). Tehdy se ministr průmyslu a obchodu ČR, hejtman Morav-

skoslezského kraje (MS kraj) a výkonný viceprezident HMC dohodli na podmínkách investi-

ce, která byla odhadována ve výší 800 milionů aţ 1 miliardy eur. Smlouva o realizaci investi-

ce byla za přítomnosti zástupců české i korejské vlády a Moravskoslezského kraje slavnostně 

podepsána 18. 5. 2006 v jihokorejském Soulu. Tato investice měla být ojedinělá – jednalo se 

o první investici firmy Hyundai v celé Evropě a podle konečných odhadů investuje do konce 

roku 2011 jihokorejská společnost do výstavby
8
 a technologického vybavení továrny 1,148 

                                                 
8
 Výstavba automobilky Hyundai v Nošovicích byla zahájena 18. dubna 2007 a proběhla v rekordním čase - od 

vztyčení prvního pilíře uběhlo 18 měsíců a továrna byla postavena (Czechinvest, 2009). 
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mld. eur. Důleţitosti a výjimečnost této investice potvrzuje také vítězství projektu v soutěţi 

Investor roku v roce 2007, kdy investice firmy Hyundai obsadily první místo v kategorii 

„Největší ekonomický přínos – zpracovatelský průmysl“. Kromě skutečnosti, ţe se jedná  

o jedinou investici firmy Hyundai v Evropě, má také jít o největší zahraniční investici na ze-

lené louce v historii ČR. Česká republika však do investice vloţila na investičních pobídkách 

přímo cca 4,3 mld. CZK a dále 1,3 mld. nepřímo ve formě daňových úlev. Tyto finance ve 

formě dotací, úlev a jiných zvýhodnění jsou značně nadprůměrné a představují 17,8 % celko-

vé výše investice firmy Hyundai do Nošovické výroby. Dotace budou vyuţity například na 

rekvalifikace zaměstnanců aj (EPS, 2010). 

 

Jiţ v době podpisu smlouvy bylo jasné, ţe projekt bude mít zásadní vliv na ekonomic-

ký rozvoj nejen Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky. Hlavním přínosem mělo 

být vytvoření okolo 3 tisíc nových přímých pracovních míst a podle odhadů dalších 7 – 12 

tisíc pracovních míst, které následně vzniknou díky rozvoji subdodavatelů a sluţeb. 

V důsledku investice se očekávalo sníţení nezaměstnanosti a zároveň zvýšení příjmů státu. Za 

klíčový se povaţuje i vliv investice na HDP. Podle různých ekonomických rozborů by se po 

rozjetí plné výroby (tzn. rok 2011) měl nominální HDP zvýšit aţ o 2,5 procenta (Czechin-

vest., 2006).  

 

Moravskoslezský kraj plnil od počátku nezastupitelnou roli při jednáních s korejskou 

stranou a také při scelování pozemků v Nošovicích. Do poloviny roku 2006 utratil stát za pří-

pravu a budování nošovické zóny asi 600 milionů CZK. Ty byly rozděleny mezi 170 vlastní-

ků pozemků, na kterých se měla továrna budovat (Autoweb, 2006).  

 

Při výstavbě byl závodu kladen velký důraz na ohleduplnost vůči ţivotnímu prostředí. 

Jedním z důvodů je, ţe se areál továrny nachází necelý 1 km vzdušnou čarou od CHKO Bes-

kydy a jedná se o oblast, která je víceméně nezasaţena těţbou. Vzrostlé stromy v areálu to-

várny nebyly vykáceny, ale přemístěny na dočasné stanoviště, a po výstavbě byly dány zpět 

do areálu, čímţ se podařilo zachránit přes 1100 stromů. Do téţe průmyslové zóny, ve které se 

nachází nošovický závod Hyundai, byli umístěni také tři hlavní subdodavatelé, přičemţ dva 

z nich (Mobis, Dymos) jsou přímo propojeni s montáţní halou Hyundai pomocí mostů. Tento 

systém umoţňuje čistý a nehlučný převoz dílů v objemu asi dvou kamionů denně, v důsledku 

čeho jsou ušetřeny jak finance, tak ţivotní prostředí (HMMC, 2010). 
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4.2.1 Výroba v nošovickém závodě 

 

Sériová výroba v závodu v Nošovicích byla spuštěna v listopadu roku 2008. Od té do-

by se zde vyrábějí osobní automobily Hyundai i30 následované verzí kombi i30cw. Od listo-

padu 2009 se v nošovickém závodě vyrábí také osobní vozidlo kategorie MPV
9
 s názvem Kia 

Venga, produkce posledniho modelu, vozu Hyundai ix20, byla zahájena v říjnu 2010. Všech-

ny produkované modely byly vyvinuty speciálně pro evropský trh a odpovídají vysokým po-

ţadavkům zdejších zákazníků na bezpečnost, kvalitu a atraktivní design. Z celkového počtu 

vyrobených automobilů je právě 90 % určeno pro evropské trhy, z toho jen malá část pro trh 

český. Od počátku výroby na podzim 2008 bylo do září 2009 vyrobeno okolo 80 000
10

 auto-

mobilů a do konce roku 2009 ještě navíc 40 093 kusů. Celkově pak bylo za rok 2009 

v nošovickém závodě vyrobeno 118 022 automobilů. Pro rok 2010 byla stanovena celková 

výroba na zhruba 200 000 automobilů, coţ by znamenalo navýšení produkce o více neţ 

80 000 automobilů oproti předchozímu roku. Podobný růst se očekával i u konkurenční auto-

mobilky českého původu Škoda Auto. Od počátku roku do konce září 2010 bylo 

v nošovickém závodu Hyundai vyrobeno 143 839 vozů, Škoda Auto produkovala za stejné 

období 413 465 aut. Celková produkce závodu Hyundai za rok 2010 čítala 200 135 vozů, tak-

ţe výrobní kapacita závodu při stávajícím dvousměnném provozu byla naplněna. Pro rok 

2011 byla zvýšena výrobní kapacita při nově zavedeném třísměnném provozu aţ na 300 000 

vozů ročně, tzn. na stejnou úroveň, jakou má výroba firmy Hyundai například ve Spojených 

státech. (HMMC News, 2010). Informace o souhrnné výrobě i o výrobě v jednotlivých čtvrt-

letích shrnují tabulky 4.6 a 4.7.   

 

Od listopadu 2008, kdy došlo k zahájení sériové výroby v nošovickém závodě, bylo do 

konce roku 2010 vyrobeno zhruba 320 tisíc automobilů
11

 různých typů. Po roce 2011 by mělo 

být za jeden rok vyrobeno 300 000 vozů (HMMC News, 2010).  

 

Výroba v Nošovicích je dále soustředěna na převodovky, které Hyundai Motor Manu-

facturing Czech dodává i pro sesterský závod Kia v Ţilině a nově otevřený závod Hyundai 

Motor Manufacturing Rus (HMMR) v Rusku. Ročně jich je vyrobeno 300 000 kusů a po vy-

budování nové haly se plánuje výroba aţ 500 000 kusů převodovek za rok. Pro HMMR 

                                                 
9
 MPV – víceúčelové vozidlo 

10
 Číslo je pouze orientační. Je známa pouze výroba za období 1/2009 – 9/2009, která činila 77 929 vozů 

(HMMC News, 2010). 
11

 Jedná se o odhad kvůli nekompletním údajům o výrobě v období 11/2008 – 9/2009. 
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v Rusku bude určeno 3500 převodovek měsíčně. Pro sesterský závod Kia bude nošovická 

výroba poskytovat 19 000 převodovek měsíčně (MS deník, Hyundai, 2010). 

 

Celkově se tak bude v továrně po roce 2011 vyrábět 300 tisíc automobilů a 500 tisíc 

převodovek za rok, zaměstnáno bude aţ 3 500 lidí a investice dosáhne souhrnné výše 1,148 

mld.   

 

Tabulka 4.6. Výroba automobilů fy Hyundai v Nošovicích (v kusech) 

 

Období 
11/08 – 

9/09 

10/09 – 

12/09 
1. čtvrt. 

2010 

2. čtvrt. 

2010 

3. čtvrt. 

2010 

4. čtvrt. 

2010 

Výroba 80 000 40 093 42 241 49 582 52 453 55 841 

Zdroj: HMMC News 2009 – 2010, vlastní zpracování. 

 

 

Tabulka 4.7. Souhrnná výroba fy Hyundai v Nošovicích v letech 2009 - 2010 (v kusech) 

 

Rok 2009 2010 

Výroba 118 022 200 135 

Zdroj: HMMC News 2009 - 2010, vlastní zpracování. 

 

4.2.2 Prodeje nošovického závodu 

 

Výrobní linka závodu v Nošovicích produkuje vozy převáţně pro evropský trh.  

Naprostá většina (90 %) vozů, vyrobených v Nošovicích, putuje na evropské trhy  

a zbývajících 10 % výroby je určeno pro země Středního východu a Afriky. Pro český trh jsou 

určena 2 – 3 % nošovické výroby.  Z tohoto důvodu se nepředpokládají negativní dopady na 

přední české výrobce, např. Škodu Auto. Dokončením českého závodu si jihokorejská společ-

nost zajistila výrobní základny na všech důleţitých světových konkurenčních trzích. Celosvě-

tové prodeje společnosti Hyundai kaţdoročně stoupají, v roce 2009 činil odbyt na světových 

trzích asi 3,1 milionů vozů.  

 

Prodeje vozů Hyundai v České republice také stoupají, při porovnání prodejů v říjnu 

roku 2007 a říjnu 2008 je evidentní nárůst dokonce o 41 %. V té době dosahovala firma  

Hyundai 6 % podílu na českém trhu a za měsíc říjen 2008 zde bylo prodáno 775 automobilů. 

Hyudai se tak dostala na 2. místo v dovozu automobilů zahraniční produkce na český trh. Za 

období leden – říjen 2008 stouply prodeje aut Hyundai v České republice zhruba o 13 % (Hy-

nudai, 2008).  
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K nárůstu obliby značky Hyundai mezi českými zákazníky došlo po otevření závodu 

Hyundai v Nošovicích v listopadu 2008 a Hyundai se tak stal silným domácím výrobcem. 

Zatímco za rok 2009 bylo v České republice registrováno 8 682 automobilů Hyundai (z toho 

8416 osobních, ostatní uţitkové), za loňský rok přesáhl prodej poprvé hranici deseti tisíc ku-

sů, přesněji 10 191 kusů, z čehoţ bylo 10 088 automobilů osobních. Společnost Hyundai tak 

v České republice dosáhla mezi roky 2009 a 2010 meziročního zvýšení prodejů všech vozů  

o 17,4 % a zvýšení podílu na trhu ze 4,79 % na 5,96 %“. Tak vysoký meziroční nárůst prodeje 

neměla ţádná jiná automobilová značka v České republice. Přesné počty registrovaných 

osobních automobilů (nikoliv uţitkových) a jejich podíl na českém trhu v porovnání 

s domácní značkou Škoda Auto uvádí tabulka 4.8. Model Hyundai i30 se stal v roce 2010 

nejprodávanějším ze všech modelů zahraničních značek. Prodalo se ho celkem  

4 309 kusů. V kategorii SUV zaujal třetí místo v počtu prodaných vozů model Hyundai ix35  

s prodejem 1197 vozů. Dohromady bylo za celkovou dobu prodeje produktů Hyundai na čes-

kém trhu prodáno jiţ 85 000 automobilů (Hyundai 2011). 

  

Tabulka 4.8 Počet registrovaných osobních automobilů Hyundai a Škoda v ČR a podíly 

na trhu v letech 2007 – 2011 (v kusech, % podílu na trhu) 

Období 2007 2008 2009 2010 leden 2011 

Hyundai (ks) 6 528 7 377 8 416 10 088 646 

Podíl na trhu (%) 4,93 5,14 5,21 5,96 5,53 

Škoda (ks) 49 094 44 530 47 620 53 009 3 987 

Podíl na trhu (%) 37,0 31,0 29,5 31,3 34,1 

Zdroj: Svaz dovozců automobilů, 2011, vlastní zpracování. 

 

Nošovická továrna Hyundai vyrábí pro evropský, asijský a africký trh celkem čtyři 

modely (i30 hatchback, i30cw, Kia Venga a ix20), ačkoliv na českém trhu je k dostání celkem 

11 modelů této značky. Celkový prodej všech čtyř modelů vyrobených v Nošovicích zobrazu-

jí tabulky 4.9 a 4.10. Ve výrobě a potaţmo i v prodeji vedou obě verze modelu i30, přičemţ 

se jich vyrobí dohromady třikrát více, neţ zbývajících dvou modelů. V České republice tvoří 

v současnosti prodej vozů Hyundai i30 hatchback a i30cw asi 31 % ze všech 11 modelů 

Hyundai. Model i30 je tak bestsellerem značky. Hyundai i30 hatchback byl uveden na český 

trh v polovině roku 2007. První vozy i30 hatchback byly dodávány z korejského závodu stej-

ně jako první i30cw, avšak nyní jsou jiţ v souvislosti se zahájením výroby v Nošovicích mo-

dely dodávány přímo z domácího závodu. Do konce srpna 2009 bylo v ČR prodáno celkem 4 

519 těchto vozů (Hyundai, 2009). 

 

 



33 

 

 

Tabulka 4.9 Prodeje automobilů fy Hyundai vyrobených v Nošovicích v obdobích 2008 -

2010 (v kusech) 

Období 
11/08 – 

9/09 

10/09 – 

12/09 
1. čtvrt. 

2010 

2. čtvrt. 

2010 

3. čtvrt. 

2010 

4. čtvrt. 

2010 

Prodej - 41 006 41 671 48 501 52 227 57 610 

Zdroj: HMMC News 2009 – 2010, vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4.10 Souhrnný prodej automobilů fy Hyundai vyrobených v Nošovicích 2009 - 

2010 (v kusech) 

Rok 2009 2010 

Prodej 116 200 200 010 

Zdroj: HMMC News 2009 – 2010, vlastní zpracování. 

 

4.2.3 Úroveň a stav zaměstnanosti ve firmě Hyundai 

 

Firma Hyundai má po celém světě více neţ 52 000 zaměstnanců, a to pouze 

v automobilovém odvětví. V době zahájení výroby v Nošovicích bylo v závodě zaměstnáno 

2000 pracovníků a v databázi bylo evidováno zhruba 16 000 uchazečů o zaměstnání. Počty 

zaměstnanců podle občanství při zahájení provozu zobrazuje graf 4.1 (HMMC, 2011) 

 

  Graf 4.1 Zaměstnanci HMMC podle občanství (k 5. listopadu 2008) 

 
Zdroj: Hyundai, 2009, vlastní zpracování. 

 

Při současném dvousměnném provozu pracuje v nošovickém závodě přibliţně 2500 

zaměstnanců
12

, přičemţ při přechodu na třísměnný provoz, který se má uskutečnit v průběhu 

roku 2011, by měl počet kmenových zaměstnanců stoupnout asi o 1000 na konečný počet 

3400 zaměstnanců (viz tabulka 4.11). Podle představ vedení firmy Hyundai by z 3400 lidí 

mělo být asi 59 korejské národnosti. Cílem společnosti je stát se nejlepším zaměstnavatelem  

v České republice. Uchazeči o zaměstnání v HMMC musí prokázat schopnost technického 

                                                 
12

 K 1.1. 2011 pracovalo ve firmě HMMC 2501 zaměstnanců, z toho 96 % jsou občané České republky, pře-

váţně Moravskoslezského kraje (HMMC, 2011). 
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myšlení, ochotu pracovat ve směnném provozu a dále se vzdělávat. U kandidátů na vyšší pra-

covní pozice se vyţaduje kromě praxe také dobrá znalost angličtiny, která je komunikačním 

jazykem společnosti (HMMC, 2011). 

 

Tabulka 4.11 Přibliţný počet zaměstnanců HMMC v letech 2008 - 2011 

Období 2008 2009 - 2010 2011 
Počet zaměstnanců 2200 2500 3400 

Zdroj: Hyundai, 2011, vlastní zpracování. 

 

Zaměstnancům nošovického závodu jsou poskytovány určité zaměstnanecké výhody, 

které motivují k vyšší výkonnosti. Hlavním motivem je platové ohodnocení, které je nadprů-

měrné ve výrobním sektoru Moravskoslezského kraje. V loňském roce se zvýšila průměrná 

dělnická mzda o téměř tři tisíce korun na 21 325 CZK (MS deník, 2011). Součástí jsou také 

příplatky za přesčasy či práci o svátcích apod., v případě dělníků také výkonnostní prémie, 

které jsou vypláceny čtvrtletně. Firmy HMMC také zajišťuje svým zaměstnancům odvoz do 

závodu i zpět prostřednictvím autobusů, případně poskytuje příspěvek na dopravu. 

K zaměstnaneckým výhodám také patří příspěvky zaměstnavatele na ţivotní pojištění, penzij-

ní připojištění nebo na jazykové kurzy. 

 

Otevření továrny v Nošovicích přináší mimo jiné i vznik nepřímých pracovních míst. 

Jedná se o pracovní místa, která vzniknou v důsledku rozvoje subdodavatelů a sluţeb. Podle 

odhadů by těchto nepřímých pracovních příleţitostí mělo vzniknout okolo 7 tisíc. Ke konci 

roku 2009 HMMC zaměstnávala asi 2 000 lidí, dalších zhruba 4 000 pracovních míst vzniklo  

u dodavatelských firem. Jakmile se v roce 2011 rozjede výroba na plný provoz, měla by au-

tomobilka i se svými dodavateli zaměstnávat na 11 000 lidí, z toho přes 95 % z České repub-

liky (Czechinvest, 2009). 

 

V závodě na přelomu roku 2008 a 2009 pracovalo téměř 25 % ţen a jejich podíl se 

kaţdý měsíc zvyšuje. Práce na montáţní lince a ve výstupní kontrole není náročná na fyzic-

kou sílu, ale na přesnost, pečlivost a trpělivost, coţ jsou vlastnosti dané spíše ţenám (Hyun-

dai, na ceste, 2009). 

 

4.2.4 Subdodavatelé firmy Hyundai 

 

Společnost Hyundai se rozhodla pro svůj výrobní závod v Nošovicích vyuţívat svých 

stávajících dodavatelů. Vzhledem k poměrně rychlému časovému plánu realizace takto roz-
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sáhlé a nákladné investice by bylo riskantní vyuţít jiných dodavatelů, coţ by se mohlo nega-

tivně projevit na kvalitě vyrobených vozů. Všichni dodavatelé jsou původem z Jiţní Koreje  

a tři z nich byli dokonce umístěni do blízkosti areálu továrny v Nošovicích, aby mohli rychle, 

bez hluku a bez poškozování ţivotního prostředí poskytovat díly a součástky pro výrobu au-

tomobilů. Těmito třemi společnostmi jsou firmy Dymos, Hysco a Hyundai – Mobis. Ostatní 

dodavatelské firmy byly umístěny do blízkého okolí, např. Frýdku – Místku, Mošnova, Čes-

kého Těšína nebo Třince. Společnost Dymos vyrábí autosedačky a je jednou ze společností, 

která bude umístěna přímo v průmyslové zóně v Nošovicích vedle závodu Hyundai. Společ-

nost Hysco vyrábí plechové díly a její závod je pro snaţší a rychlejší manipulaci také umístěn 

v průmyslové zóně v Nošovicích společně s automobilkou Hyundai. Společnost Hyundai-

Mobis je dceřinnou společností Hyundai a vyrábí světlomety, chladiče, moduly kokpitu  

a moduly podvozku. Je třetí společností, která bude umístěna v průmyslové zóně 

v Nošovicích. Společnost Dong-Hee Industrial se zabývá výrobou palivových nádrţí a pod-

vozkových skupin. Jako lokalita pro umístění závodu byla vybrána průmyslová zóna Český 

Těšín – Pod Zelenou. Společnost Hanil E-Hwa vyrábí obklady dveří a střešní panely. Závod 

je umístěn v průmyslové zóně Frýdek-Místek – Chlebovice. Společnost Matador-Dong Won 

je slovensko-korejským podnikem, který vyrábí dveřní rámy, tlumicí tyče a nosníky palubní 

desky. Firma vybrala pro umístění svého závodu průmyslovou zónu Třinec – Baliny. Společ-

nost Plakor vyrábí plastové díly a nárazníky. Jako lokalita byla vybrána průmyslová zóna 

Mošnov, výstavba závodu byla ukončena v červenci 2007. Společnost Se-Jong vyrábí tlumiče 

a výfukové systémy. Závod je postaven v průmyslové zóně Karviná – Nové Pole. Společnost 

Sung Woo Hitech vyrábí pro firmu Hyundai díly kapoty, dílčí vnitřní a vnější rámy bočnic, 

vnitřní a vnější díly dveří, přepáţky, podlahy apod. Podnik je situován do průmyslové zóny  

v Ostravě – Hrabové (Agentura pro regionální rozvoj, 2007).  

Investice společnosti Sung Woo Hitech dosahovala v roce 2005 výše 2,5 mld. CZK  

a vedla k vytvoření 1041 nových pracovních míst. V roce 2006 se umístila na prvním místě  

v hodnocení největších investorů v Moravskoslezském kraji s názvem Největší investiční pro-

jekty v roce 2005 (Czechinvest, 2006). 
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4.3 Předpokládané dopady investice firmy Hyundai na Moravskoslezský 

kraj i Českou republiku 

 
Investice do výroby nošovického závodu firmy Hyundai je jedinou investicí v Evropě, 

kterou tato firma provedla.
13

 Zároveň představuje jeden z největších impulsů pro českou eko-

nomiku po roce 1989. Není však jediným podnětem, který má za následek hospodářský růst 

Moravskoslezského kraje (MS kraj) v posledních letech. Faktem je, ţe k zásadnímu růstu PZI 

v Moravskoslezském kraji došlo ještě dlouho před oznámením o investici HMMC. Objem 

investice HMMC a navazujících investic dodavatelů tak představuje pokračování velmi silné-

ho přílivu PZI, které v posledních letech MS kraj zaznamenal. V tomto období se proto zařa-

dil na třetí místo v počtu přijatých PZI za Prahu a Středočeský kraj.  

 Dopady této jihokorejské investice na ekonomické prostředí Moravskoslezského kraje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nezveřejnilo, tudíţ se jedná pouze o předpokládané  

a očekávané dopady podle Agentury pro regionální rozvoj (ARR) a agentury Czechinvest.  

U mnohých ekonomických ukazatelů je dnes jiţ však zřejmé, ţe očekávání byla přehnaná  

a skutečnost je odlišná. 

 

4.3.1 Makroekonomický vývoj Moravskoslezského kraje 

 

Moravskoslezský kraj se před zlomovým obdobím v letech 1993 -1998 pohyboval na 

předních příčkách v hodnocení ekonomické aktivity (produkce) na obyvatele. V průběhu  

následujích pěti let se však MS kraj propadl aţ na 13. místo mezi kraji z hlediska objemu 

HDP na obyvatele a aţ do roku 2003 byl druhým krajem s nejniţším HDP/obyv. V letech 

2004 – 2005 došlo k relativně rychlému a výraznému oţivení ekonomiky a MS kraj se dostal 

na 9. místo. Jedním z důvodů, proč k růstu došlo, bylo zvětšení objemu přímých zahraničních 

investic plynoucích do kraje po roce 2003.  

Vývoj nezaměstnanosti v MS kraji byl nevyrovnaný – z 5,2 % v roce 1996 se během 

čtyř let zvýšila míra nezaměstnanosti o 175 % na úroveň 14,3 %. Navíc se v této době aţ do 

roku 2003 zvyšoval rozdíl mezi nezaměstnaností v MS kraji a průměrnou nezaměstnaností 

v České republice. Z původního rozdílu 1,3 % v roce 1996 se v roce 2003 pohyboval rozdíl na 

úrovni 7 %. V roce 2003 míra nezaměstnanosti dosáhla nejvyššího bodu (14,7 %) a od té do-

by se plynule sniţovala, stejně jako absolutní rozdíl mezi nezaměstnaností v MS kraji a prů-

měrnou mírou nezaměstnanosti v České republice. V roce 2006 byla nezaměstnanost v MS 

                                                 
13

 . Proinvestována zde byla téměř 1 mld. EUR a celkem investice do závodu přesáhnou s chystaným rozšířením 

o novou halu převodovkárny více neţ 1,12 miliardy EUR (MS deník). 
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kraji na úrovni 12,0 %. V této době se očekávalo, ţe míra nezaměstnanosti bude nadále klesat, 

a to nejen v důsledku investice HMMC. Míra nezaměstnanosti skutečně klesala nejrychleji 

mezi ostatními kraji a v roce 2008 dosáhla úrovně 8,5 %, avšak v důsledku hospodářské krize 

se v roce 2009 a 2010 vrátila na zhruba 10 % úroveň. Tabulka demonstrující vývoj nezaměst-

nanosti v ČR a v MS kraji je v tabulce 4.12 (ČSÚ, 2011, ARR, 2007). 

 

Tabulka 4.12 Vývoj nezaměstnanosti v MS kraji a ČR v letech 1997 – 2009 (%) 

Zdroj: ČSÚ, 2011, vlastní zpracování. 

 

 

Významným aspektem ekonomického prostředí Moravskoslezského kraje je také  

vysoká koncentrace velkých podniků. Ty potom vyţadují blízkost dalších specializovaných 

subjektů (firmy výrobního terciéru, instituce vědy a výzkumu apod.). Při srovnání krajů 

v České republice je zřejmé, ţe MS kraj je druhým krajem s největší koncentrací těchto  

velkých podniků (ARR, 2007). 

 

Moravskoslezský kraj představuje kraj s velkým strukturálními potíţemi, přesto však 

disponuje významným růstovým potenciálem. 

 

4.3.2 Dopad investice firmy Hyundai na HDP Moravskoslezského kraje 

 

 

Obě agentury (ARR i Czechinvest) ve svých studiích očekávaly, ţe investice HMMC 

bude mít výrazný vliv na tvorbu HDP. Očekávání se však různila, avšak shodovala se v tom, 

ţe jiţ samotná výstavba továrny bude mít vliv jak na celkové HDP ČR, tak především na  

regionální HDP, který v důsledku výstavby závodu zaznamenal oproti vývoji bez investice 

narůst o 1,5 %. Další přínosy byly podle studií agentur očekávány v souvislosti s veřejnými 

investicemi do infrastruktury a investicemi nově příchozích (hlavně dodavatelských) firem. 

Investice do dopravní infrastruktury však mají dlouhodobější charakter.  

Meziroční tempo růstu reálného HDP v České republice se v roce 2009 pohybovalo 

v záporných hodnotách, v jednotlivých čtvrtletích v rozmezí od -3,2 % aţ do -4,8 % a česká 

ekonomika se dostala do výrazné recese. Kladných hodnot nabývalo tempo růstu reálného 

HDP od roku 2010, viz. graf 4.2 (Euroekonom, 2011).  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK 8,0 10,1 13,0 14,3 14,3 13,3 14,7 14,5 13,9 12,0 8,5 7,4 9,7 

ČR 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 
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Graf 4.2 Vývoj meziročního tempa růstu reálného HDP v ČR v letech 2007 – 2010 (%) 

 

Zdroj: Euroekonom, 2011, vlastní zpracování. 

 

Moravskoslezský kraj je regionem, jehoţ celkový HDP v roce 2003 činil 246 mld. 

CZK a představovalo tak necelých 10 % HDP celé České republiky. V přepočtu na obyvatele 

činilo HDP/ob. necelých 196 tisíc CZK, coţ odpovídalo 77,5 % úrovně České republiky. Před 

příchodem firmy Hyundai do Nošovic v roce 2006 vzrostlo regionální HDP na 326,6 mld. 

CZK a hodnota HDP/ob. dosahovala výše 261 tisíc CZK. Kraj se svým HDP podílel na celo-

republikovém HDP lehce přes 10 % (ČSÚ, 2011).  

Výrazný zlom ve tvorbě HDP MS kraje byl očekáván v roce 2009, kdy měla být spuš-

těna výroba. Podle předpovědí ARR mělo dojít ke zvýšení reálného HDP MS kraje v rozmezí 

4,3 – 5,7 %, přičemţ bez investice firmy Hyundai by navýšení HDP bylo podstatně niţší (asi 

o 1,5 p.b.). Rozjetí plné výroby a rozšíření produkce v letech 2010 – 2011 by podle odhadců 

mělo způsobit další zvýšení HDP a tempa růstu. Celkové navýšení HDP kraje by pak mělo 

představovat asi 8% rozdíl mezi vývojem bez investice a s investicí Hyundai (ARR, 2007). 

Vývoj v letech 2007 a 2008 relativně odpovídal odhadované situaci, avšak vlivem hospodář-

ské krize došlo k výraznému poklesu reálného HDP MS kraje. Předpokládaný vývoj HDP 

v porovnání se skutečným zobrazuje tabulka 4.13. 

 

Tabulka 4.13 Dopad investice HMMC na HDP MS kraje (mil. CZK, %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

a) Předpokládaný 

reálný HDP bez 

investice 

345 747 373 407 403 652 420 138 437 296 

b) Předpokládaný 

reálný HDP s in-

vesticí 

349 547 378 007 421 180 443 966 473 263 

Rozdíl b-a (%) 1,1 1,2 4,3 5,7 8,2 

Skutečný HDP 360 568 381 874 351 861 - - 

Zdroj: ČSÚ, 2010, ARR, 2007, vlastní zpracování. 
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Předpokládaný vývoj HDP jak na regionální, tak na národní úrovni by byl moţná  

splněn, pokud by ovšem českou ekonomiku nezasáhla hospodářská krize, která se kromě  

jiných oblastí negativně podepsala na vývoji HDP. V roce 2009 lze v jejím důsledku zpozo-

rovat značný propad HDP v MS kraji a také negativní hodnotu tempa růstu HDP ČR. To se 

relativně rychle dostává zpět do kladných hodnot, údaje o HDP MS kraje za rok 2010 nejsou 

k dispozici.  

 

4.3.3 Dopad investice firmy Hyundai na zaměstnanost ČR i MS kraje 

 

 

Sníţení míry nezaměstnanosti v MS kraji i v České republice, resp. vytvoření nezane-

dbatelného počtu pracovních míst, bylo jedním z nejvýznamnějších předesílaných efektů dané 

investice. Dopad byl zřejmý jak na regionální, tak na národní úrovni. Pracovní místa, která 

vznikla, byla dvojího charakteru – přímá a nepřímá. Za přímá pracovní místa se povaţují ta, 

která byla vytvořena přímo v závodě HMMC v Nošovicích (při stavbě a následně ve výrobě). 

Nepřímá pracovní místa vznikají v souvislosti se stavbou a funkcí dodavatelských firem spo-

lečnosti Hyundai. Jejich počet má být vyšší neţ počet přímých pracovních pozic. 

 

 Míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2006 před příchodem firmy Hyundai 

byla na úrovni zhruba 7,1 % a v důsledku investice se dále, podle studií ARR a Czechinvestu, 

očekávalo její sniţování. Prvním projevem investice mělo být mírné zvýšení zaměstnanosti  

v letech 2006 – 2007 v důsledku najímání administrativních pracovníků řídících jednotlivé 

fáze projektu a stavebních dělníků potřebných na vybudování závodu. Efekty však nejsou 

nijak zvlášť výrazné, očekávalo se vytvoření zhruba 2500 pracovních míst do konce roku 

2007. Ke konci roku 2008, to znamená v době, kdy se předpokládalo spuštění zkušebního 

provozu a přijetí většiny zaměstnanců z důvodu adaptace na nové pracovní prostředí, se od-

hadoval počet nově vytvořených pracovních míst celkem na 10 500. Odhadovalo se sníţení 

míry nezaměstnanosti o 0,2 p.b. v porovnání s vývojem nezaměstnanosti v ČR bez investice 

Hyundai (viz. tabulka 4.14). Do konce roku 2009 se předpokládalo další vytvoření pracovních 

míst, přičemţ jejich celkový počet měl dosahovat minimálně 14 000 a nezaměstnanost měla 

klesnout na 7,1 %. Nejoptimističtější odhady hovořily o vzniku 3 500
14

 přímých pracovních 

míst a aţ 12 000 nepřímých po plném rozjetí výroby. Skutečnost však byla odlišná, v roce 

                                                 
14

 Evropská komise v roce 2007 vyjádřila očekávání vytvoření aţ 4400 přímých pracovních míst, coţ by však 

s největší pravděpodobností neodpovídalo potřebám firmy Hyundai. Záměrem HMMC bylo vytvoření 3 514 

nových přímých pracovních míst do roku 2010 (MZV ČR, 2007). 
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2008 zaměstnávala firma Hyundai 2 200 lidí, do roku 2010 došlo k navýšení na 2 500 - 2 600 

zaměstnanců a do konce roku 2011 se předpokládá prozatím konečné zvýšení počtu pracovní-

ků na 3400. Nepřímých pracovních míst vznikne do konce roku 2011 zhruba 7 tisíc (ARR, 

2006). 

 

Tabulka 4.14 Dopad investice HMMC na zaměstnanost v ČR v letech 2005 – 2010 (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Předpoklad bez továrny Hyundai 

Míra nezaměstnanosti 8,4 8 7,7 7,5 7,4 7,4 

Předpoklad s továrnou Hyundai 

Míra nezaměstnanosti 8,4 8 7,6 7,3 7,1 7,1 

Skutečnost 

Míra nezaměstnanosti 8,4 7,1 5,3 4,4 6,7
15

 - 

Zdroj: Czechinvest, 2006, ČSÚ, 2010, vlastní zpracování. 

 
 

 Moravskoslezský kraj se vţdy potýkal s relativně vysokou mírou nezaměstnanosti ve 

srovnání s ostatními kraji či ve srovnání s průměrnou mírou nezaměstnanosti v České republi-

ce a v tomto ohledu patřil ke krajům strukturálně slabým. Sníţení nezaměstnanosti  

a vytvoření nových pracovních míst bylo v tomto případě více neţ ţádoucí. Nezaměstnanost 

v roce 2006 v MS kraji dosahovala výše 12 %, zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 

byla 7,1 % a měla klesající tendenci. 

 

 Dopad investice firmy Hyundai měl být viditelný jiţ v roce 2007, kdy 

se předpokládalo sníţení nezaměstnanosti o 0,2 p.b. a vytvoření asi 1 300 pracovních míst 

v důsledku zaměstnání administrativních pracovníků a stavebních dělníků. Do konce roku 

2008 mělo být v MS kraji vytvořeno aţ 5 000 přímých a nepřímých pracovních míst a míra 

nezaměstnanosti měla být o 0,7 p.b. niţší neţ v případě, ţe by se investice neuskutečnila.  

Do konce roku 2009 mělo přibýt zhruba dalších 1 500 míst a celkově by tak počet nově  

vytvořených přímých i nepřímých pracovních míst v MS kraji dosahoval výše 6 500 a míra 

nezaměstnanost by byla asi o 1% niţší. V roce 2010 tak byla očekávána míra nezaměstnanosti 

11,6 %, a ačkoliv by byla v důsledku investice výrazně sníţena, MS kraj by stále zůstal kra-

jem s jednou z nejvyšších nezaměstnaností a strukturálními problémy.  Skutečný vývoj neza-

městnanosti v MS kraji však předčil všechna očekávání (nejen v důsledku investice fy Hyun-

dai) a nezaměstnanost klesla o 3,5 % během let 2006 a 2007. Předpokládané efekty investice  

                                                 
15

 K 31.12.2009 byla nezaměstnanost v ČR na úrovni 9,24 % (ČSÚ, 2011).  
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a skutečný vývoj nezaměstnanosti a konkrétní čísla o počtu nezaměstnaných osob shrnuje 

tabulka 4.15 (ARR, 2006, ČSÚ, 2011).  

 

Tabulka 4.15 Dopad investice HMMC na zaměstnanost v MS kraji v letech 2005 – 2010 

(%, počet osob) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Předpoklad bez továrny Hyundai 

Míra nezaměstnanosti (%) 13,7 13,3 13 12,8 12,7 12,6 

Počet nezaměstnaných 87 835 85 000 83 500 82 250 81 500 81 000 

Předpoklad s továrnou Hyundai 

Míra nezaměstnanosti (%) 13,7 13,2 12,8 12,1 11,7 11,6 

Počet nezaměstnaných 87 835 84 740 82 200 77 300 74 900 74 400 

Nová pracovní místa - 260 1 300 4 950 6 600 6 600 

Skutečnost 

Míra nezaměstnanosti (%) 13,9 12,0 8,5 7,4 9,7 12,36 

Počet nezaměstnaných 86 410 73 109 51 313 45 345 59 725 82 776 

Zdroj: ARR, 2006, ČSÚ, 2011, vlastní zpracování. 

 

 V oblasti vytváření pracovních míst nebyla naplněna veškerá optimistická očekávání  

a pracovních míst vzniklo méně, neţ se očekávalo. Přesto se však přínos firmy Hyundai způ-

sobený příchodem do České republiky nedá povaţovat za zanedbatelný. Vývoj nezaměstna-

nosti v České republice i v Moravskoslezském kraji byl značně ovlivněn hospodářskou krizí, 

která nebyla očekávána a do odhadů nebyla promítnuta. Pozitivní je fakt, ţe v období krize  

a krátce po ní dochází ke sniţování rozdílu mezi nezaměstnaností v MS kraji a průměrnou 

nezaměstnaností v České republice. Značně tak byla překonána očekávání ARR, která odha-

dovala daleko vyšší procento nezaměstnaných v letech 2006 – 2009. Z hlediska přesného  

počtu nezaměstnaných v kraji lze zaznamenat jejich klesající počet, aniţ by se jednalo  

o skutečnost nějak výrazně ovlivněnou příchodem firmy Hyundai do České republiky. 

S příchodem krize počet nezaměstnaných znatelně stoupl, avšak pravděpodobně díky firmě 

Hyundai bylo nezaměstnaných méně neţ v letech před příchodem firmy. 

 

Z hlediska struktury pracovního trhu v Moravskoslezském kraji se dá za jeho silné 

stránky povaţovat vysoký počet uchazečů a jejich vysoká koncentrace v tzv. dojíţďkovém 

území. Pozitivem je také zvýšená moţnost ţen nebo osob s niţší kvalifikací najít uplatnění na 

trhu práce. Vysoký podíl osob s nízkou kvalifikací nebo například osob s nízkou úrovní zna-

losti angličtiny (coţ je komunikační jazyk ve firmě Hyundai) však můţe být docela problema-

tický pro zaměstnavatele. Řešením je poskytování rekvalifikačních či vzdělávacích kurzů. 

Dalším způsobem, kterým je moţno přilákat kvalifikovanou pracovní sílu je tzv. repatriace 
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neboli snaha o navrácení osoby zpět do místa jejího původu v důsledku vzniku konkrétně ori-

entovaného podniku. 

 

4.3.4 Dopad investice firmy Hyundai na strukturu ekonomiky ČR 

 

Ve srovnání s jinými evropskými státy je moţné o české ekonomie hovořit jako  

o ekonomice s relativně vyšším podílem průmyslu na úkor sluţeb. Investice firmy Hyundai 

patří mezi ty, které mají viditelný vliv na změnu struktury zpracovatelského průmyslu ve 

smyslu vytvoření moderního produkčního místa, jehoţ produkty jsou schopné konkurence na 

mezinárodních trzích. V souvislosti s příchodem firmy Hyundai (ovšem pravděpodobně i bez 

jejího příchodu) se ve studii, vypracované Agenturou pro regionální rozvoj, očekával propad 

podílu zemědělství, stavebnictví a sluţeb na tvorbě HDP a naopak růst podílů průmyslu. Podíl 

stavebnictví na struktuře HDP se dle očekávání měl zvýšit hlavně v letech 2006 a 2007, kdy 

se továrna v Nošovících stavěla. Z tabulky je ale patrné, ţe podíl stavebnictví na struktuře 

HDP v roce 2007 je o 0,39 % niţší neţ před příchodem firmy v roce 2005. Podíl zemědělství 

opravdu klesl, ale došlo k velkému nárůstu podílu sluţeb. Shrnutí očekávaného vývoje ve 

srovnání se skutečným vývojem odvětvové struktury HDP uvádí tabulka 4.16. 

 

Tabulka 4.16 Odvětvová struktura HDP ČR v letech 2005 a 2007 (%) 

 2005 2007 2007 

 Skutečnost Předpoklad  Skutečnost 

Podíl zemědělství 3,33 3,33 2,40 

Podíl průmyslu 32,05 31,99 27,80 

Podíl stavebnictví 6,79 6,97 6,40 

Podíl sluţeb 57,83 57,72 63,40 

Zdroj: ARR, 2006, ČSÚ 2011, vlastní zpracování. 

 

4.4 Shrnutí 
 

 

Při studiích dopadu investice firmy Hyundai na českou, potaţmo regionální ekonomi-

ku je nutné brát v potaz dopady pozitivní i případné negativní. Těch negativních je však ve 

srovnání s kladnými velice málo a jsou značně nepravděpodobné.  

 

Příchod jihokorejské firmy Hyundai do České republiky a výstavba nošovické továrny 

znamenala pro Českou republiku, zvláště pak pro Moravskoslezský a případně Zlínský kraj, 

příleţitost, jak se pokusit částečně vymanit ze strukturální zaostalosti, nastartovat ekonomiku 
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a vylepšit si pozici na evropských trzích v automobilovém průmyslu. Moravskoslezský kraj 

patří dlouhodobě mezi kraje s největší mírou nezaměstnanosti, proto investice firmy Hyundai 

znamenala příslib vytvoření nových pracovních míst. Optimistická očekávání odhadovala 

vytvoření více neţ 14 tisíc přímých a nepřímých pracovních míst, avšak ve skutečnosti jich 

bylo zatím vytvořeno téměř 10 500. Je sloţité hovořit o přímém dopadu této investice na ne-

zaměstnanost, protoţe v době zahájení výroby zasáhla českou ekonomiku světová hospodář-

ská krize, se kterou jakékoliv odhady a předpovědi nepočítaly. Krize se ve svém počátku plně 

projevila i na ziscích fy Hyundai. Za první pololetí 2009 byla firma ve ztrátě cca 650 milionů 

CZK. O rok později však jiţ firma vydělávala a její zisky činily téměř 24 milionů USD 

(HMMC News, 2010). V letošním roce hodlá nošovická továrna dále investovat. Zhruba 3,5 

mld. CZK chce věnovat na stavbu druhé haly na výrobu převodovek, jejichţ výroba by tak 

vzrostla o 200 tisíc kusů na půl milionu. Zároveň také zamýšlí přechod na třísměnný provoz, 

aby byla schopna ročně vyrobit 300 000 automobilů. K tomu bude muset přijmout dalších 

téměř tisíc zaměstnanců.  

 

 Podle vyjádření vedení firmy Hyundai je firma s umístěním v České republice spoko-

jená. Česká republika a konkrétně Moravskoslezský kraj můţe vyjadřovat spokojenost nad 

vytvořením nových potřebných pracovních míst. 
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5 Závěr 
 

Investice firmy Hyundai Motor Company do výstavby závodu na výrobu automobilů 

v Nošovicích je největší zahraniční investicí, která kdy plynula do Moravskoslezského kraje, 

potaţmo do České republiky, z Korejské republiky. Výrobní závod v Hyundai Motor Manu-

facturing Czech v Nošovicích se skládá z několika částí: lisovny, svařovny, lakovny, montáţe 

a převodovkárny. Výše investice dosahuje 1 mld. eur a je pravděpodobné její navýšení na 

1,15 mld. eur. Aktuálně totiţ dostal automobilový výrobce Hyundai v Nošovicích povolení 

stavebního úřadu ke stavbě druhé haly na výrobu převodovek. Je tedy moţné očekávat další 

podobné investice ze strany Jiţní Koreje a další nabídku práce. Přínos těchto investic je zřej-

mý – vytváří se nová pracovní místa, zvyšuje se HDP Moravskoslezského kraje a posiluje se 

role České republiky v automobilovém průmyslu. Přímých pracovních míst v Nošovicích bylo 

do této doby vytvořeno 3 400 a HDP Moravskoslezského kraje stoupl v roce 2008 na zhruba 

381 000 CZK. Vlivem světové hospodářské a finanční krize došlo v roce 2009 k jeho propadu 

o 30 000 CZK. Tato krize zasáhla i výrobu v Nošovicích de facto hned na jejím počátku  

a firma Hyundai hospodařila v prvním pololetí roku 2009 se ztrátou 650 mil. CZK. Následují-

cí rok v tomtéţ období však zaznamenala zisk 404 mil. CZK a z krize se rychle vzpamatovala. 

Firma v tomto roce má v plánu vyrobit 300 000 osobních automobilů, čímţ upevní svou pozi-

ci v automobilovém průmyslu a naplní své výrobní kapacity.  

Na druhé straně důsledků této investice stojí poškozené ţivotní prostředí a nespokojení 

zemědělci, kterým výstavba nové haly vzala půdu potřebnou k provádění zemědělských prací. 

Ačkoliv se firma Hyundai snaţí brát ohledy na ţivotní prostředí (například nekácením zdra-

vých stromů, propojením jednotlivých hal pomocí mostů aj.), výstavba a provoz závodu 

s sebou vţdy nese jeho poškození. I kdyţ je v konečném důsledku tato investice pro společ-

nost spíše přínosná, pro určitou část společnosti je likvidační. Zemědělcům, v tomto případě 

zelinářům, jejich půdu, která by po dlouhá léta zkvalitňována a v okolí byla jediná tohoto 

druhu a kvality, jiţ nikdo nevrátí. Bude jim trvat asi 15 let, neţ vytvoří na jiném místě půdu 

podobné kvality. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji hlavně na pozitivní dopady této investice a okol-

nosti příchodu firmy Hyundai do České republiky.   Při pohledu na investici z druhé strany je 

nutné uvést i případné moţné negativní dopady této investice. Ty mohou být vzhledem k váze 

pozitivních dopadů víceméně zanedbatelné. Přesto se dají identifikovat moţná rizika. 

V prvém případě se můţe jednat o přílišnou orientaci české ekonomiky na automobilový 

průmysl. Česká republika zaujímá výrazné postavení na evropských trzích a s příchodem fir-

my Hyundai se její postavení ještě více posílilo. Případné nebezpečí spočívá ve ztrátě konku-



45 

 

renční pozice poté, co země s nízkou úrovní mezd a velkým rozvojovým potenciálem (např. 

Čína, Indie) začnou produkovat obrovské mnoţství výrobků automobilového průmyslu, kte-

rým české výrobky nebudou moci z různých důvodů konkurovat. Druhé riziko hrozí s ještě 

menší pravděpodobností a opírá se o přijetí eura Českou republikou. V případě, ţe Česká  

republika přijme euro a zbaví se tak alespoň částečně autonomie kurzové a úrokové politice, 

je moţné, ţe při fixaci Kč na euro se v případě recese český vývoz stane příliš drahým a bude 

třeba omezit výrobu, čímţ dojde ke zvýšení nezaměstnanosti. Tato situace je ale pro českou 

ekonomiku velice nepravděpodobná, zvlášť kdyţ plánované přijetí eura je neustále odkládá-

no. 

Částka, kterou firma Hyundai v Nošovicích do konce roku 2011 proinvestuje, bude 

dosahovat konečné výše téměř 1,15 mld. eur. Jak jiţ bylo řečeno, jedná se největší a ojedině-

lou přímou zahraniční investici, kterou Moravskoslezský kraj obdrţel z Korejské republiky. 

Česká vláda proto poskytla jihokorejcům zvýhodněné a nadstandardní podmínky, za kterých 

vstoupili do České republiky. Jako důvod těchto výhodných podmínek uvádí stát vysokou 

nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Výše investičních pobídek dosáhla 17,8 %  

celkové částky investice, coţ činí zhruba 5 miliard korun, a podle agentury Czechinvest není 

v rozporu s pravidly Evropské unie.  V této částce jsou zahrnuty jak daňové úlevy, tak dotace, 

například na rekvalifikace zaměstnanců nebo vytváření nových pracovních míst. Součástí jsou 

také niţší platby za pozemky, neţ které v České republice platily jiné příchozí firmy. Všechny 

tyto dotace a úlevy se týkají kromě samotné firmy Hyundai i jejich subdodavatelů, kteří přišli 

do České republiky společně s firmou. Tito subdodavatelé představují značnou konkurenci 

pro české firmy, které by potencionálně mohly plnit jejich roli a dodávat firmě Hyundai po-

třebné komponenty. Firma Hyundai však argumentuje tím, ţe spolupráce s neznámými čes-

kými výrobci by mohla zpomalit výrobu, resp. opozdit její začátek, proto raději zvolila známé 

jihokorejské firmy.  

Osobní automobily, které firma Hyundai vyrábí v Nošovickém závodě, mohou před-

stavovat konkurenci pro největšího českého výrobce automobilů – firmu Škoda. Největším 

konkurentem je vůz niţší střední třídy nesoucí označení i30 cw, které bylo v roce 2010 dru-

hým nejprodávanějším vozem na českém trhu po Škodě Octavii. Podobný případ konkurence 

pro Škodu Octavii představuje i model i30, který je předchůdcem modelu i30 cw. Jiným au-

tomobilům značky Škoda konkurují na českém trhu další modely firmy Hyundai, které však 

nejsou v současnosti vyráběny v Nošovicích. Oba výrobci si konkurují i na zahraničních tr-

zích, jelikoţ naprostá většina vozů Hyundai, vyrobených v Nošovicích, putuje na trhy Evrop-

ské unie apod.  
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Seznam zkratek 
 

aj.       a jiné 

apod.       a podobně 

atd.       a tak dále 

ČNB       Česká národní banka 

ČR        Česká republika 

ČSFR       Československá federativní republika 

ČSÚ       Český statistický úřad 

čtvrt.       čtvrtletí 

EU       Evropská unie 

HDP       hrubý domácí produkt 

HMC       Hyundai Motor Company 

HMMC      Hyundai Motor Company Czech 

JK       Jiţní Korea 

KLDR       Korejská lidově demokratická republika 

km       kilometr  

MS (MSK)      Moravskoslezský kraj 

mil       milion 

mld.       miliarda 

MPO       Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZV       Ministerstvo zahraničních věcí 

např.       například 

NATO       Severoatlantická aliance 

obyv.        obyvatel 

OSN       Organizace spojených národů 

WTO       Světová obchodní organizace 
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