


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 
 
 
 

KATEDRA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automobilový průmysl a jeho vliv na vývoj ekonomiky v České republice 

Automotive industry and its impact on economic development in the Czech Republic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student:      Dominika Klašková 
 
Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2012 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Natalii Uhrové, Ph. D. za cenné připomínky a 

rady při vypracování bakalářské práce.



 3 

Obsah 

 

1. ÚVOD ........................................................................................................................................................... 5 

 

2. VÝVOJ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ............................................................... 8 

2.1 AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A OKEČ, CZ-NACE A SITC.............................................. 8 

2.1.1 Automobilový průmysl............................................................................................. 8 

2.1.2 Světová klasifikace ekonomických činností – OKEČ .............................................. 8 

2.1.3 Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE .................................................... 9 

2.1.4 Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC).................................................. 10 

2.2 HISTORICKÝ VÝVOJ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČECHÁCH................................. 11 

2.2.1 Automobilový průmysl před rokem 1945 .............................................................. 11 

2.2.2 Automobilový průmysl v období 1945 - 1989 ....................................................... 16 

2.2.3 Automobilový průmysl po roce 1989..................................................................... 23 

 

3. VLIV AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA VYBRANÉ 

MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE ............................................................................. 32 

3.1 PODÍL AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA HDP ........................................................... 33 

3.2 CHARAKTERISTIKY TRHU PRÁCE ................................................................................. 34 

3.2.1 Zaměstnanost .......................................................................................................... 34 

3.2.2 Průměrné mzdy....................................................................................................... 37 

3.3 PODÍL AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ ČR....................... 41 

3.3.1 Faktory ovlivňující zahraniční obchod se silničními vozidly................................. 42 

3.3.2 Vývoj vývozu a dovozu silničních vozidel............................................................. 44 

3.3.3 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se silničními vozidly........................ 47 

 
 
 



 4 

4. PERSPEKTIVY VÝVOJE DO BUDOUCNOSTI ........................................................ 49 

4.1 SHRNUTÍ VÝVOJE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČR............................................... 49 

4.2 VÝVOJ SPOTŘEBITELSKÉ POPTÁVKY PO AUTOMOBILECH ............................................. 51 

4.2.1 Spotřebitelská poptávka po automobilech v roce 2011.......................................... 51 

4.2.2 Předpovědi vývoje spotřebitelské poptávky v roce 2012 ....................................... 52 

4.3 AUTOMOBILY NA ALTERNATIVNÍ POHONY................................................................... 56 

4.3.1 Varianty alternativních pohonů .............................................................................. 57 

4.3.2 LPG vs. benzín vs. nafta......................................................................................... 58 

4.4 VIZE SILNIČNÍ DOPRAVY DO ROKU 2030 ...................................................................... 60 

4.4.1 Faktory ovlivňující vývoj v silniční dopravě do roku 2030 ................................... 61 

4.4.2 Vývojové trendy paliv v období 2010 – 2030 ........................................................ 62 

 

5. ZÁVĚR .............................................................................................................................. 65 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................. 69 

SEZNAM ZKRATEK........................................................................................................................................74 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SEZNAM  PŘÍLOH  

PŘÍLOHY  

 



 5 

1. Úvod 

 

„První český automobil se stal skutečností, naše námaha nebyla zbytečná! Řadíme se do 

prvních řad mezi ty národy, jimž se podařilo prorazit hráz, kterou stavěla staletí.“ 

(Leopold Sviták) 

 

Již v roce 1886, kdy byl Benzův vůz se spalovacím motorem oficiálně uznán 

prvním automobilem, byli čeští konstruktéři v popředí pokroku. Už v roce 1815 sestavil 

první funkční parovůz v Evropě český konstruktér Josef Božek. A v roce 1895 byl 

v Čechách vyroben Františkem Křižíkem první elektromobil. První sériově vyráběný 

osobní automobil byl sestaven Leopoldem Svitákem v kopřivnické Tatře v roce 1897. 

Počátek automobilového průmyslu u nás tedy sahá až do konce 19. století.  

 

Dnes bychom si jen těžko dokázali svůj život představit bez rychlých dopravních 

prostředků. Automobil však v dnešní společnosti nepředstavuje jen dopravní prostředek, je 

jakýmsi výrazem společenského postavení a prestiže. Automobilismus je považován za 

fenomén 21. století.  

 

Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví ČR. Také ve světě hraje svou 

nenahraditelnou roli,  patří k nejmohutnějším průmyslovým odvětvím. Toto odvětví 

zpracovatelského průmyslu je dominantním v  celém národním hospodářství ČR. 

Automobilový průmysl se významně podílí na tvorbě HDP, patří k významným 

zaměstnavatelům a je proexportně orientovaným odvětvím. Výroba motorových vozidel 

také ovlivňuje mnoho dalších odvětví – např. gumárenství, elektrotechnický průmysl, 

zpracovávání plastů, hutnictví, chemický průmysl a strojírenství.  

 

Cílem této práce je deskripce historického vývoje automobilového průmyslu 

v Čechách, analýza významu automobilového průmyslu na vybraných 

makroekonomických ukazatelích, jako je podíl na HDP, zaměstnanost, průměrné mzdy      

a podíl na zahraničním obchodě a v neposlední řadě také analýza vývoje spotřebitelské 

poptávky a předpokládaný vývoj využívání automobilů s alternativními pohony.  
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Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se budeme zabývat vymezením 

pojmu „automobilový průmysl“, zařazením automobilového průmyslu do klasifikace 

ekonomických činností CZ-NACE a předchozí Odvětvové klasifikace ekonomických 

činností OKEČ. Poté se zaměříme na historický vývoj. Podkapitola je rozdělena do tří 

období. Prvním je období do roku 1945, kdy Česko patřilo společně s dalšími pěti zeměmi 

k jediným státům, které v posledním desetiletí 19. století začaly rozvíjet svůj automobilový 

průmysl. Do druhého období spadají léta 1945 – 1989. V počátku tohoto období byla 

výroba silně ovlivněna druhou světovou válkou. Produkce se orientovala na vojenské 

účely. Došlo ke znárodnění podniků. V roce 1949 byla založena Rada vzájemné 

hospodářské pomoci. Třetí období je datováno po roce 1989, kdy došlo k přechodu 

z centrálně plánované ekonomiky na trží a byla provedena transformace ekonomiky. Ta se 

skládala z několika kroků - liberalizace, stabilizace a privatizace.  

 

Druhá kapitola je zaměřena na význam automobilového průmyslu pro celou 

ekonomiku. Pro tuto práci byly zvoleny tři makroekonomické ukazatele – podíl na HDP, 

charakteristiky trhu práce a podíl na zahraničním obchodě. Sledovaným obdobím jsou léta 

2000 – 2010. V první podkapitole se zaměříme na změny objemu produkce a podílu na 

HDP. Druhá část je věnována průměrným mzdám a zaměstnanosti v automobilovém 

průmyslu. Průměrné mzdy v odvětví výroby motorových vozidel převyšují 

celorepublikový průměr. Posledním vybraným ukazatelem je podíl na zahraničním 

obchodě. Tento ukazatel nemohl být opomenut, jelikož český automobilový průmysl je 

proexportně orientovaný. Až cca 80 % veškeré produkce je určeno k vývozu. Je zde 

nastíněna teritoriální struktura zahraniční obchodu, vývoj dovozu a vývozu ve sledovaném 

období. Také jsou zde zmíněny faktory ovlivňující zahraniční obchod se silničními 

vozidly.  

 

Třetí kapitola se věnuje perspektivám vývoje do budoucnosti. Prvně si shrneme  

dosavadní vývoj automobilového průmyslu v ČR, poté se zaměříme na spotřebitelskou 

poptávku a její vývoj v loňském roce. Také nastíníme předpokládaný vývoj spotřebitelské 

poptávky po automobilech pro letošní rok a podíváme se na prodejnost vozů v lednu           

a únoru letošního roku. Další podkapitola se věnuje plánům výroby nejznámějších českých 

automobilek pro rok 2012. Následující část je ve znamení automobilů na alternativní 

pohony. Podíváme se, který z alternativních pohonů je v současnosti využíván nejvíce        

a jak tomu pravděpodobně bude za pár let. Poslední částí této kapitoly je vize silniční 
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dopravy do roku 2030.  Jsou zde sledovány vývojové trendy silniční dopravy, jako celku, 

ale také vývojové trendy alternativních paliv. 
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2. Vývoj automobilového průmyslu 
 

V této kapitole se budeme zabývat definicí „automobilového průmyslu“, jeho zařazení 

do vybraných klasifikací, ale také jeho historickým vývojem, který je důležitý i pro 

následující vývoj odvětví.  

 
2.1 Automobilový průmysl a OKEČ, CZ-NACE a SITC  

 

V této části se zaměříme na vymezení pojmu „automobilový průmysl“ a jeho 

zařazení do  Světové klasifikace ekonomických činností – OKEČ. Tato klasifikace bylo 

v roce 2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností – CZ-NACE. A poslední 

zmiňovanou klasifikací bude Mezinárodní standardní klasifikace zboží – SITC dle které se 

budeme řídit ve třetí kapitole, kdy se budeme zabývat zahraničním obchodem.  

 

2.1.1 Automobilový průmysl 
 

Automobilový průmysl je  R. Nývltovou a P. Marinářem (2010, s. 196) chápán 

jako: „Průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem 

motorových vozidel. V České republice patří k tradičním odvětví a v současnosti je pilířem 

národního hospodářství.“  

 

2.1.2 Světová klasifikace ekonomických činností – OKEČ 
 

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (dále jen OKEČ) je jednou ze 

základních ekonomických klasifikací. Do praxe byla zavedena v roce 1994. Předmět 

OKEČ je dle Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2012a) vymezen takto: „Předmětem 

odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou všechny pracovní činnosti vykonávané 

ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací 

práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření 

specifických výrobků nebo výkonů (služeb).“  
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Ke třídění ekonomických činností se využívá kombinace alfabetického a číselného 

kódu. Třídící klíč je sestaven takto: 

a. alfabetický kód je dvoustupňový  

A sekce 

AA subsekce 

b. číselný kód je čtyřstupňový 

 

 

Pokud páté místo není uvedeno v systematické části klasifikace, znamená to, že 

daná čtyřmístná položka se dále nečlení a na pátém místě se doplňuje znak "0", přičemž 

text na čtvrté a páté pozici je totožný.  

 

Klasifikace obsahuje 17 sekcí, 16 subsekcí, 62 oddílů, 224 skupin, 513 tříd              

a 663 podtříd činností.  

 

 Hlavním předmětem využití této odvětvové klasifikace je poskytnutí setříděných 

ekonomických činností, které je možno využít při dalším rozčleňování informací dle těchto 

činností pro práci ve statistice a jiné oblasti. Jednotlivé organizační jednotky lze 

seskupovat do příslušných agregací (ČSÚ, 2012a). 

 

2.1.3 Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 
 

Internetový server businessinfo.cz definuje klasifikaci ekonomických činností 

takto: „NACE (akronym z názvu "Nomenclature générale des Activités économiques dans 

les Communautés Européennes") je statistickou klasifikací ekonomických činností, kterou 
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používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec 

pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech.“  (ČSÚ, 2012b) 

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen CZ-NACE) byla 

vypracována dle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností. Tato 

klasifikace zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za 

posledních 15 let. CZ-NACE je srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi a od    

1. ledna 2008 nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) (ČSÚ, 

2012c). 

 

Ekonomickou činností je výroba určitého výrobku nebo služby při použití 

kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů a meziproduktů. Ekonomické 

činnosti jsou tedy charakterizovány vstupy, výrobními postupy a jejich výstupy (ČSÚ, 

2012b). 

 

Struktura NACE se skládá ze 4 úrovní: sekce, oddíly, skupiny a třídy. Sekce jsou 

označeny alfabetickým kódem, oddíly dvojmístným číselným kódem, skupiny trojmístným 

číselným kódem a třídy čtyřmístným číselným kódem.  

 

Automobilový průmysl lze zařadit do sekce C – zpracovatelský průmysl a oddílu  

29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. Výroba motocyklů 

se řadí do stejné sekce, avšak do oddílu 30 – Výroba ostatních dopravních prostředků              

a zařízení, skupiny 30.9 a třídy 30.91 – Výroba motocyklů.  

 

2.1.4 Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC) 
  

 Ve třetí kapitole se zaměříme na vliv automobilového průmyslu na zahraniční 

obchod. Údaje o zahraničním obchodě se člení podle zbožových                                     

klasifikací – Kombinovaná nomenklatura, Harmonizovaný systém, Standardní 

mezinárodní klasifikace zboží (SITC – Standard International Trade Classification),      

Rev 4, klasifikace produkce (CZ - CPA) a podle Geonomenklatury (ČSÚ, 2012d). Pro tuto 

práci bylo zvoleno členění mezinárodní klasifikace SITC. Tato klasifikace je rozdělena do 

10 skupin (0-9). Zaměříme se na skupinu 7 – stroje  a dopravní prostředky a podskupinu   

78 – silniční vozidla.   
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Komoditní struktura zahraničního obchodu dle mezinárodní klasifikace SITC: 
 
SITC-0 Potraviny a živá zvířata 
SITC-1 Nápoje a tabák 
SITC-2 Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 
SITC-3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 
SITC-4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 
SITC-5 Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené 
SITC-6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 
SITC-7 Stroje a dopravní prostředky 
SITC-8 Průmyslové spotřební zboží 
SITC-9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 
 

 

2.2 Historický vývoj automobilového průmyslu v Čechách  

 

 V této podkapitole se budeme věnovat vývoji automobilového průmyslu. Prvně se 

zaměříme na vývoj před rokem 1945. Povíme si něco o konkrétních výrobcích automobilů 

v daném období. Druhým sledovaným obdobím bude vývoj v letech 1945 – 1989. Celý 

automobilový průmysl byl na počátku tohoto sledovaného období ovlivněn druhou 

světovou válkou. Také došlo k vytvoření RVHP. Poté se budeme věnovat investicím před 

rokem 1989  a nakonec svou pozornost soustředíme na vývoj automobilového průmyslu po 

zlomovém roce – roce 1989.  

 

2.2.1 Automobilový průmysl před rokem 1945 
 

Česko patřilo společně s Německem, Francií, Itálií, Velkou Británií a Spojenými 

státy americkými k pouhým šesti zemím, které začaly rozvíjet automobilový průmysl 

v posledním desetiletí 19. století. I přes brzký vývoj byla úroveň  českého automobilového 

průmyslu nižší než v západních zemích Evropy před druhou světovou válkou. Tento jev 

byl zdůvodněn malým domácím trhem, vozy  tedy byly vyráběny ve velmi malých sériích          

a v malém množství typů. Československý automobilový trh byl před zahraniční 

konkurencí chráněn vysokými dovozními cly (Pavlínek, 2008). 

V době první světové války byla československá ekonomika součástí       

Rakousko-Uherské vojenské mašinérie. Výroba byla zaměřena k vojenským účelům. 

Došlo k úpadku celkové životní úrovně. Hospodářská situace byla i po válce poměrně 

příznivá. Československo patřilo k  industrializovaným zemím (Žídek, 2007).  
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Od poloviny roku 1930 se výroba soustřeďovala do tří největších výrobců – Škoda 

v Mladé Boleslavi, Českomoravská Kolben Daněk v Praze a Tatra v Kopřivnici. Tito tři 

největší výrobci produkovali 90 % veškeré československé výroby (Kubů a Pátek, 2000). 

Výroba před rokem 1945 však byla charakteristická velkými výkyvy. Ve druhé 

polovině roku 1920 došlo k výraznému růstu, naopak nejvyšší pokles byl zaznamenám 

během velké hospodářské krize v roce 1930. Během druhé světové války byla výroba 

automobilů směřována k vojenským účelům. Produkce osobních vozů dramaticky klesala. 

Během války docházelo k poškozování továren a některé byly úplně zničeny (Kožíšek         

a Králík, 1995). 

 

Tatra Kopřivnice 

 

Český automobilový průmysl patří k nejstarším v Evropě. První zmínky spadají do 

roku 1850, kdy  byla v Kopřivnici založena dílna na výrobku kočárů. Později byla 

vybudována továrna, dnešní Tatra Kopřivnice. Roku 1897 byl v této továrně vyroben náš 

první automobil značky Präsident. Jednalo se o první vůz bez koní ve střední Evropě, který 

byl poháněn benzínovým motorem. Tento automobil je zachován a patří k nejvzácnějším 

exponátům Národního technického muzea v Praze.  O rok později byl v Kopřivnici 

dokončen také první nákladní automobil, který byl jedním z prvních nákladních 

automobilů na světě. Stavba prvního závodního vozu začala v roce 1900. Na konci téhož 

roku byl postaven první elektromobil poháněný dvěma elektromotory (Tůma et al., 1947). 

Dalším významným rokem v kopřivnické automobilce je rok 1934. V březnu tohoto roku 

bylo sestaveno první aerodynamické vozidlo na světě vyráběné sériově, s chlazeným 

motorem, umístěným vzadu (typ T 77) (Kuba, 1986). 

 

Laurin & Klement (Škoda) 

 

V roce 1894 začal Václav Laurin a Václav Klement vyrábět jízdní kola Slávia 

v Mladé Boleslavi ve středních Čechách. Výroba začala v malé dílně se třemi dělníky, 

později jich bylo sedm, i s dvěma majiteli. Přestože odbyt jízdních kol rostl, mladé 

podnikatele lákal motocykl. Proto roku 1897 zakoupili pozemek v místech dnešní 

mladoboleslavské automobilky, kde postavili novou provozovnu, která zaměstnávala již   

32 dělníků. Následujícího roku byl firmou Laurin & Klement (dále jen L&K) zkonstruován 

první dokonalý motocykl ve střední Evropě, s jednoválcovým motorem. Roku 1903 začali 
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vyrábět také přívěsné i závěsné vozíky. Do roku 1905 vzniklo v Mladé Boleslavi celkem 

15 typů motocyklů. Tyto motocykly byly vyváženy do celé Evropy i do některých 

zámořských zemí.                   

Rok 1905 je pro firmu L&K významný, byl vyroben první skutečný          

automobil – voituretta typu A. Vůz byl velmi levný, stál 3 600 korun, takže si jej mohli 

snadno pořídit všichni, kteří jej potřebovali k výkonu svého zaměstnání, především lékaři   

a veterináři. Pro velký zájem byl později sestaven také typ B se silnějším motorem. Rokem 

1906 skončilo průkopnické období a od 1. ledna 1907 se firma L&K stala akciovou 

společností. V tomto období již měla firma sklady a filiálky v Praze, Londýně a Vídni 

(Minařík, Jozíf, et al, 1989). 

V září roku 1907 byl zahájen provoz autodrožek L&K v Praze. O měsíc později 

téhož roku se v pražských ulicích objevily i další taxíky, tentokrát značky Velox. Díky 

značně vysokým sazbám se však taxíky neujaly. L&K počítaly s tím, že v prvním roce 

zapojí 50 vozů do pražských taxi služeb, bohužel po ročním provozu jezdilo v Praze 

pouhých deset taxíků této značky a pět taxíků značky Velox. Mezi oběma výrobci došlo 

k prudkému konkurenčnímu boji. Nakonec však zjistili, že zájem veřejnosti ochabuje           

a přenechaly poskytování těchto služeb nově vzniklé První pražské společnosti pro 

automobilovou dopravu (Kuba, 1986). 

Mezi první užitkové vozy patří voituretty, upravené jako taxi nebo pošťácké vozy, 

sloužící k rozvozu pošty a novin. O tyto upravené voituretty nebyl na domácím trhu zájem, 

ale úspěšně se vyvážely do zahraničí, převážně do Mexika. Roku 1908 se v pražských 

ulicích objevil první městský autobus, nesoucí značku L&K. Již zmíněné autobusy vyhrály                   

i v mezinárodním konkursu v Černé Hoře a získaly tak právo na patnáctiletý monopol 

osobní a nákladní dopravy z Kotoru1 do vnitrozemí. Mladoboleslavská automobilka také 

začala vyrábět speciální vozy pro těžké silniční podmínky v Černé Hoře. Později autobusy 

L&K zajišťovaly dopravu a přepravu po celé Evropě. Nadále stoupal zájem  ze zahraničí     

o naše vozy. Z Mladé Boleslavi se začalo vyvážet do Německa, Itálie, Anglie, Francie, 

Ruska, Egypta, Argentiny, Japonska, Mexika a Austrálie. Vozy L&K už  tedy jezdily ve 

všech světadílech. Zejména úspěšný export do Ruska si vynutil otevření dvou nových 

filiálek, v Petrohradě a Kyjevě. Jednalo se již tedy o třetí filiálku firmy L&K v Rusku, třetí 

filiálka byla umístěna v Moskvě (Kuba, 1986). 

                                                 
1 město v jihozápadní části Černé Hory 
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Roku 1911 vyrobili také dva pokusné vozy se šoupátkovým motorem Knight. 

Jedinou firmou vyrábějící tyto motory u nás byla liberecká automobilka                        

RAF (Reichenberger Automobil Fabrik – Liberecká továrna automobilů). Jedním ze 

zakladatelů byl Theodor Liebig. Automobilka však nemohla úspěšně soupeřit s narůstající 

konkurencí    a proto došlo jejímu zakoupení firmou L&K (Kuba, 1986). 

Automobilový průmysl v té době začal pronikat i do zemědělství. Byly vyráběny 

první traktory a motorové pluhy. Roku 1913 dochází k dalšímu rozšíření filiálek po celém 

světě, například do Amsterodamu, Londýna, Ria de Janeira, Jokohamy a Buenos Aires. 

V období 1. světové války se musela automobilová výroba podřídit válečným potřebám. 

Docházelo k omezování výroby osobních automobilů a rozšiřovala se výroba nákladních 

aut a zemědělských strojů, které měly nahradit práci mužů odvedených do války. Po 

skončení první světové války byl automobilový průmysl zcela vyčerpán. Začal se 

projevovat nedostatek automobilů, pneumatik, náhradních dílů a příslušenství. Na 

automobily domácí výroby byly uvaleny přepychové daně a na dovážené vozy bylo 

uvaleno 65% dovozní clo. To mělo za následek, že rozvoj automobilového průmyslu ve 

dvacátých letech u nás stagnoval. Továrna jela jen na poloviční výkon a vyváželo se pouze 

do sousedních zemí. Zahraniční filiálky začaly zanikat a zahraniční obchod se soustředil 

pouze na motorové pluhy, které byly exportovány do Francie a Jižní Ameriky (Kuba, 

1986). 

Roku 1925 došlo k zakoupení firmy L&K plzeňskými Škodovými závody. Od této 

doby měly všechny vyráběné vozy novou značku – Škoda. Firma  L&K, dnes Škoda, je 

třetí nejstarší výrobce automobilů v Evropě, po Daimler Benz a Peugeot (Pavlínek, 2008). 

 

Liberecká továrna na automobily RAF (Reichenberger Automobil Fabrik) 

 

 V roce 1907 se Theodor Liebig, společně s Alfredem Ginskeym a Oskarem 

Klinerem, rozhodl, že vybuduje v Liberci automobilku. Ještě téhož roku své rozhodnutí 

zrealizoval a v Liberci byla založena Liberecká továrna na automobily RAF 

(Reichenberger Automobil Fabrik). O šest let později tuto firmu odkoupila firma L&K. 

Roku 1926 tuto továrnu získal Christian Linser, který reorganizoval výrobu a začaly se zde 

vyrábět automobilové součásti. Po osmi letech však v Liberci skončila výroba automobilů 

a jejich komponentů úplně. Obnovení výroby je spojeno až s vytvořením národního 

podniku LIAZ (Liberecké automobilové závody). Tato společnost sídlila v Jablonci nad 

Nisou, ale dva závody existovaly v Liberci (Kuba, 1986). 
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Wikov 

 

Také Prostějov je spojen s automobilovou výrobou. Firma Wikov vznikla spojením 

dvou podniků. František Wichterle se, stejně jako František Kovařík, zaměřoval na výrobu 

zemědělských strojů a nářadí. Proto se rozhodli, že vytvoří jeden podnik. V prvních letech 

byly vyráběny pouze dva typy vozů. Automobily značky Wikov byly poměrně drahé, proto 

nebylo divu, že zájem o tyto vozy byl nízký. Následkem toho byla roku 1936 výroba 

automobilů úplně zastavena a vyráběly se zde jen náhradní díly a karosérie (Minařík, Jozíf 

et al., 1989). 

 

Pražská automobilová továrna, Prager Automobil Fabrik, PAT – PAF 

 

 Počátky této automobilky spadají do roku 1906, kdy bylo rozhodnuto, že „První 

českomoravská továrna na stroje“ zřídí samostatné oddělení, se zaměřením na výrobu 

automobilů. Nová automobilka nesla název „Pražská automobilová továrna, Prager 

Automobil Fabrik, PAT – PAF“. Značka Praga se dostala do povědomí díky automobilové 

výstavě, konající se v Praze v roce 1910. Nejúspěšnějším vozem značky Praga byl typ 

Mignon, který se vyráběl od roku 1911 do roku 1929 v 18 sériích (Minařík, Jozíf et al., 

1989). Chloubou této továrny na automobily byla především užitková vozidla. V období 

první světové války se výroba soustředila na nákladní auta a terénní vozy. Po válce však 

přišlo období stagnace. Byl zastaven dovoz surovin ze zahraničí a vyčerpaly se veškeré 

zásoby pohonných hmot a pneumatik. V důsledku toho byla omezena výroba a došlo 

k propouštění zaměstnanců. Během druhé světové války se vyráběla pouze vozidla sloužící 

k vojenským účelům (Kuba, 1986). 

 

Karosa 

 

 Výroba karosérií má  u nás bohatou tradici. Již v osmdesátých letech minulého 

století byla založena první speciální karosářská průmyslová škola. Roku 1895 byla ve 

Vysokém Mýtě vybudována „První východočeská parostrojní výroba kočárů“. Založil jí 

Josef  Sodomka. Později se tato továrna přeorientovala na výrobu karosérií pro automobily. 

Po první světové válce se výroba automobilů rozběhla naplno. Docházelo ke stále větší 

spolupráci s jednotlivými automobilkami (Kuba, 1986). 

 



 16 

 2.2.2 Automobilový průmysl v období 1945 - 1989 
 

 Další vývoj automobilového průmyslu byl silně ovlivněn druhou světovou válkou.  

24. října 1945 byly znárodněny velké továrny a byl zaveden systém centrálně plánované 

ekonomiky. Došlo tedy k reorganizaci celého automobilového průmyslu. V roce 1945 bylo 

ministerstvem průmyslu provedeno výběrové řízení, během něhož byly vybrány dva 

základní typy osobních automobilů, které se měly v Československu vyrábět. Ministerstvo 

také zasahovalo do dělby práce, Škoda se měla zabývat pouze výrobou malých osobních 

automobilů, Jawa měla svou činnost zaměřit na výrobu motocyklů, Tatra se měla soustředit 

na velkých osobních aut a Avia na výrobu nákladních vozů. Karosářské podniky byly 

znárodněny a seskupeny do národního podniku Karosa, který se zabýval výrobou 

autobusů. Roku 1946 byla také zahájena výroba traktorů značky Zetor (Pavlínek, 2008). 

 

 V oblasti automobilového průmyslu bylo potřeba omezit závislost na dovozech 

autodílů ze zahraničí a vytvořit domácí síť dodavatelů. Automobilový průmysl byl 

koncentrován do sedmi národních podniků. Roku 1955 byly autodíly dodávány z 90 % 

tuzemskými dodavateli, oproti pouhým 15 % z období před druhou světovou válkou. Nelze 

ale opomenout, že kvalita vyráběný komponentů byla nižší v porovnání s totožnými 

výrobky dováženými ze západních zemí (Pavlínek, 2008). 

 Od roku 1958 byli výrobci komponentů seskupeni do průmyslových               

sdružení - Výrobní hospodářské jednotky. V témže roce byla výroba motorových vozidel                       

a zemědělských strojů reorganizována do 25 Výrobních hospodářských jednotek. Tato 

sdružení se snažila řešit pokles průmyslové výroby, exportní výkonnosti a vyčerpání 

materiálních i lidských zdrojů. K hlavním úkolům patřilo vypracování výrobních plánů pro 

jednotlivé podniky a sběr výrobních dat a dalších informací. Sesbíraná data a informace 

byly předány Státní plánovací komisi a byly vytvořeny tzv. měkké plány, tzn. že cílem 

bylo maximalizovat vstupy a minimalizovat výstupy. Roku 1965 byla založena nová 

Výrobní hospodářská jednotka – Československé automobilové závody. Tyto závody 

zahrnovaly celý cyklus výroby automobilů, včetně výzkumu, prodeje i servisních služeb     

a byly zařazeny k 27 tzv. národním podnikům. V roce 1980 existovalo 101 Výrobních 

hospodářských jednotek, které řídily 1 050 podniků v Československu. Rok 1987 byl 

rokem ekonomické reformy. Došlo k reorganizaci průmyslu prostřednictvím zrušení 

Výrobních hospodářských jednotek a zavedením menších, státních podniků. Dne            

27. června 1989 bylo založeno dobrovolné sdružení automobilového průmyslu 
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organizované jako zájmová skupina. Členy tohoto sdružení se stalo 17 státních podniků, 

dříve zařazených do Československých automobilových závodů (Pavlínek, 2008). 

 

 Co se týče územní organizace, došlo k postupnému zavádění výroby i na 

Slovensko. Mezi nejznámější automobilové slovenské podniky patří Tatra v Bánovcích      

a Čadci, Povážská strojárna v Povážské Bystrici a Východoslovenská strojárna v Košicích. 

K hlavním dodavatelům dílů a příslušenství řadíme například Trnavské automobilové 

závody v Trnavě, Závody valivých ložísk v  Žilině, Východoslovenské železiarne 

v Košicích, Dopravostroj Bratislava a mnoho dalších. Výrobce těžkých nákladních vozidel 

Liaz zřídil svou pobočku ve Zvolenu a Vel´kém Krtíši, Avia zahájila výrobu také v Žilině     

a traktory Zetor se začaly vyrábět také v  Martině. I výroba mopedů a motocyklů s  motory 

pod 1 000 kubických centimetrů byla přemístěna z pražského podniku Jawa do Povážské 

Bystrice (Pavlínek, 2008). Novými podniky byly Chemlon Humenné, zabývající se 

výrobou klínových řemenů a nosných koster pneumatik, Gumárna 1. mája v  Púchově 

vyrábějící pneumatiky či bratislavská firma Matador vyrábějící pryžové koberce do aut       

a různý opravářský materiál. Roku 1972 byly založeny Trnavské automobilové závody, 

soustřeďující se na účelová osobní vozidla a Bratislavské automobilové závody, zaměřující 

svou výrobu na lisovací karosářské nářadí a jednoúčelové stroje (Kuba, 1986). 

 

Účinky RVHP na československý automobilový průmysl 

 

 V lednu 1949 byla založena Rada vzájemné hospodářské pomoci (dále jen RVHP). 

Československo spolu s Bulharskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Sovětským 

svazem patřilo k šesti zakládajícím členům. Roku 1950 se připojilo Východní Německo. 

Cílem RVHP byl rozvoj spolupráce mezi členskými zeměmi. V rámci Československa 

došlo k razantnímu přesměrování zahraničního obchodu ze západních zemí do zemí střední           

a východní Evropy. Zatímco v letech 1946 - 1947 směřovalo 80 % zahraničního obchodu 

do zemí západní Evropy, v roce 1953 byl tento podíl realizován ve střední a východní 

Evropě (Faltus a Průcha, 1996). 

 

 Roku 1969 se československé a sovětské vlády dohodly na spolupráci při výrobě 

těžkých nákladních automobilů. Konkrétně se jednalo o spolupráci sovětských výrobců 

Kamaz a Belaz a československé Tatry. V následujícím roce došlo k propojení spolupráce 

mezi československým producentem Liaz a bulharským producentem Madara Šumen.    
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Na základě dohody z roku 1978 v rámci RVHP došlo ke stanovení československé 

specializace na výrobu nákladních automobilů na odvoz odpadků a chlazených přívěsů. 

Dalším příkladem byla dohoda mezi Československem a Sovětským svazem o ročních 

dodávkách na 10 – 12 tisíc nákladních vozidel Avia do Sovětského svazu. Bilaterální 

podmínky byly sjednány i na dodávky motocyklů Jawa. Další dohody byly podepsány také 

s Maďarskem, Polskem, Jugoslávií, Rumunskem a Východním Německem. V některých 

případech však českoslovenští výrobci museli potenciální možnosti spolupráce odmítnout 

z důvodu nedostatečné výrobní kapacity (Drobný a Minařík, 1985). 

 

Některé dohody o spolupráci však nefungovaly tak, jak by měly. Bylo tomu tak 

například při dohodě ČSSR a východního Německa. Tyto dvě země měly společně vyrábět 

osobní automobily S 760, s pohonem předních kol. Produkce byla naplánována ve výši 

300 000 jednotek ročně v každé zemi. Škoda na tomto projektu spolupracovala 

s východoněmeckou firmou AWE Eisenach a Sachsenring Zwickau, podnik vyrábějící 

Wartburgy a Trabanty. Východoněmecká společnost se měla zabývat spojkou                       

a převodovkou a Škoda byla zodpovědná za motor a přední nápravu. Do této dohody byli 

také zapojení maďarští dodavatelé, kteří měli zajistit dodávky elektrických zařízení               

a příslušenství. O design tohoto typu osobního automobilu se postarala italská firma. První 

prototypy byly testovány v roce 1972, poslední roku 1979. V dubnu roku 1973 však 

východoněmecké podniky přestaly komunikovat a spolupracovat. Došlo k přerušení 

dodávek převodovek a dalších součástí z východoněmecké firmy (Pavlínek, 2008). 

 

Výrobní trendy 1945 – 1989 

 

V období 1948 – 1989 došlo k největšímu zvýšení produkce osobních a nákladních 

automobilů, oproti tomu výroba motocyklů a autobusů rostla jen nepatrně. V období 

socialismu můžeme zaznamenat čtyři etapy v automobilovém průmyslu v Československu. 

Prvním obdobím je počátek roku 1950, kdy produkce automobilů zaznamenala pokles, 

který byl způsoben třemi hlavními faktory. Prvním faktorem byla reorganizace výroby 

osobních automobilů. Došlo k přesunu výroby osobních automobilů Tatra z  Kopřivnice do 

Mladé Boleslavi. Druhým faktorem bylo snížení produkce osobních automobilů, 

v důsledku zvýšení produkce lehkých vojenských vozidel. A posledním faktorem byla 

silná orientace vlády na těžký průmysl a vojenskou výrobu. Veškeré vládní investice 

směřovaly do těchto odvětví, což bránilo modernizaci automobilového průmyslu. Druhým 
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obdobím bylo období prudkého růstu od poloviny roku 1950 až do konce roku 1960. 

Výroba byla navýšena více než jedenáctkrát. Jednou z  příčin tohoto zvýšení produkce bylo 

vytvoření nového výrobního závodu s roční kapacitou 120 000 osobních aut. Třetím 

obdobím je pomalý růst v roce 1970 a poslední etapou je stagnace v roce 1980 (Pavlínek, 

2008). 

 V roce 1952 bylo v Československu prodáno jen 3 533 osobních automobilů, z toho 

3 480 vozů bylo prodáno státním podnikům a pouhých 53 vozů bylo prodáno soukromým 

osobám (Pavlínek, 2008). 

 

 

Tatra 

 Tatra potřebovala po válce nový výrobní program. V padesátých letech se začala 

zabývat vývojem a výrobou vznětových chlazených motorů, které byly nenáročné na 

obsluhu    a měly nízkou spotřebu paliva. Tatra Kopřivnice také zahájila svou výrobu 

bezprostředně po osvobození. V květnu roku 1945 byly vyrobeny tři osobní vozy Tatra       

T 87. V témže roce bylo nakonec vyrobeno 45 těchto automobilů a 42 nákladních 

automobilů Tatra T 111. První polovina roku 1951 znamenala na dlouhou dobu konec 

výroby osobních automobilů v kopřivnickém závodě. Tatra se začala soustředit pouze na 

výrobu nákladních automobilů. V polovině roku 1952 bylo rozhodnuto, že Tatra bude 

jediným producentem těžkých nákladních automobilů, o užitečné hmotnosti sedm až deset 

tun. Největšími odběrateli těžkých nákladních vozidel Tatra byli Polsko, Německá 

demokratická republika, Čína, Bulharsko a Maďarsko. V bratislavské Tatře byl roku 1961 

vyroben první mikrobus. Do sériové výroby se však nedostal (Minářík, Jozíf et al, 1989). 

 

Škoda 

 Roku 1945 začala automobilka v Mladé Boleslavi vyrábět nový typ vozu, který 

dostal označení Tudor. Tento vůz reprezentoval náš automobilový průmysl na mnoha 

mezinárodních výstavách, kde získal řadu ocenění. Pro národní hospodářství se stal 

potřebným díky jeho užitkovým modifikacím, byl vyráběn jako sanitka, dodávka, kabriolet  

a existovala i varianta pro ozbrojené složky. Tudor také zajistil proniknutí na zahraniční 

trhy, vyváželo se nejen do řady evropských zemí, ale i do Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie  

a na Nový Zéland (Minařík, Jozíf et al, 1989). 
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  I v dalších letech docházelo ke zvyšování výkonů sériové výroby a rozšiřování 

sortimentu. Koncem padesátých let bylo jasné, že kapacita nebude dostačující a že je 

potřeba zahájit výstavbu nových továren, které budou vybaveny moderními technologiemi. 

Souběžně s výstavbou probíhal vývoj nového vozu Škoda 1000 MB. Roku 1973 byl 

vyroben milióntý vůz tohoto typu, což bylo poprvé v historii našeho automobilového 

průmyslu. V roce 1982 byla zahájena výroba sportovního kupé Škoda Rapid (Drobný           

a Minářík, 1986). 

 

Pražská automobilová továrna, Prager Automobil Fabrik, PAT – PAF 

 

Během 2. světové války bylo 90 % veškerých objektů zničeno, přesto se od roku 

1946 v nově získaných prostorech ve Vysočanech začalo pracovat. Praga přeorientovala 

svůj výrobní program na nákladní automobily. Od roku 1964 se montáž přesunula 

z Vysočan do Letňan. Továrna se zaměřila na výrobu automatických a mechanických 

převodovek. V jeden národní podnik, Praga – závody Klementa Gottwalda, byly sloučeny 

národní podnik Praga – Automobilové závody a Státní výrobna autodílů v roce 1973. Nově 

vzniklý podnik měl i nový výrobní program. Jednalo se o výrobu převodovek a provádění 

servisních služeb (Kuba, 1986). 

 

Liaz 

 Tato automobilka vznikla v říjnu roku 1951. Výrobní program byl zaměřen na 

univerzální vozy, sloužící k přepravě na střední vzdálenosti, přívěsy, návěsy, dálkové vozy          

a tahače. V tomto podniku se však nevyráběly pouze automobily, ale také motory, 

využívané v autobusech, bagrech, lodích, zemědělských strojích a podobně. Výroba byla 

postupně rozšířena v  Jablonci nad Nisou, v  Mnichově Hradišti, Přerově, Liberci, Mělníku, 

Zvolenu, Vel´kém Krtíši a Holešově (Drobný a Minářík, 1986). 

 

Avia 

 Podnik AVIA vznikl již roku 1919, výroba se však věnovala sportovním, 

vojenským a dopravním letadlům. Až od roku 1946 zde byla zahájena výroba nákladních 

automobilů. Roku 1960 došlo k úplně ukončení výroby letadel a podnik se soustředil pouze 

na nákladní vozy. Následujícího roku došlo ke spojení s  Automobilovými závody 

Klementa Gottwalda a název se změnil na Automobilové závody Letňany. Závod AVIA 

spolupracoval s Bratislavskými automobilovými závody, Slováckými strojírnami 
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v Uherském Brodě, Karosou  či mnoha dalšími i zahraničními podniky (Drobný a Minářík, 

1986). 

 

Tabulka 2.1 Výroba motorových vozidel v Československu v období 1948 - 1989 
                  

Rok 
Osobní 

vozy 
MTR 
(%) 

Nákladní 
vozy 

MTR 
(%) Traktory 

MTR 
(%) Autobusy 

MTR 
(%) 

1948 17 971 - 7 221 - 9 098 - 1 122 - 
1950 24 463 36 5 984 -17 10 455 15 977 -13 
1955 12 530 -49 10 541 76 12 570 20 1 112 14 
1960 56 211 349 13 306 26 32 492 158 1 572 41 
1965 77 705 38 16 456 24 30 534 -6 1 381 -12 
1970 142 856 84 24 462 49 18 465 -40 2 602 88 
1975 175 411 23 33 407 37 29 585 60 3 150 21 
1980 183 745 5 45 688 37 33 359 13 3 303 5 
1985 183 701 0 47 956 5 35 184 5 3 386 3 

1989 188 611 3 50 570 5 34 317 -2 3 201 -5 

         
         
         

Rok 

Motocykly  
nad 100 

cm3 
MTR 
(%) 

Motocykly 
pod 100 

cm3 
MTR 
(%)     

1948 68 007 - 10 976 -     
1950 65 248 -4 10 255 -7     
1955 95 812 47 3 556 -65     
1960 160 072 67 76 000 2 037     
1965 102 470 -36 59 810 -21     
1970 107 756 5 84 290 41     
1975 116 898 8 111 980 33     
1980 136 986 17 120 974 8     
1985 157 289 15 55 792 -54     

1989 118 911 -24 45 818 -18     
Zdroj: Pavlínek, 2008       

 
Produkce jednotlivých motorových vozidel byla vcelku nerovnoměrná. Výroba 

osobních automobilů zaznamenala prudký nárůst v roce 1960, kdy bylo vyrobeno 56 211 

vozů. V  roce  1955 bylo vyrobeno pouze 12 530 vozů. Došlo tedy k navýšení produkce                     

o  neuvěřitelných 349 %. V roce 1970 byl zaznamenán nárůst o 84 % oproti roku 1965. 

Můžeme si také povšimnout, že od roku 1980 nastává stagnace výroby a v roce 1985 

nečinilo meziroční tempo růstu ani 1 %.  

Jak vidíme, u nákladních automobilů produkce v celém období postupně rostla. 

Jedinou výjimkou bylo období 1948 a 1950, kdy došlo k mírnému propadu produkce, 

konkrétně o 17 %. K největšímu navýšení produkce došlo v roce 1970, kdy meziroční 
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tempo růstu činilo 49 % a bylo vyrobeno 24 462 nákladních vozidel, oproti 16 456 

vozidlům vyrobených v roce 1965.  

 Co se týče produkce traktorů, nejvyšší růst produkce byl v letech 1955 a 1960, kdy 

došlo ke zvýšení produkce z 12 570 kusů na 32 492 kusů, což je nárůst o 158 %. 

Následoval mírný propad v roce 1965, kdy došlo ke snížení produkce o 6 %. Rokem, kdy 

byl zaznamenán podstatnější pokles výroby byl rok 1970, kdy byla výroba snížena až        

o 40 %. Avšak v roce 1975 došlo ke zvýšení produkce z 18 465 traktorů z roku 1970 na 

29 585 traktorů, což představovalo nárůst výroby o 60 %. 

U autobusů docházelo téměř v celém sledovaném období k růstu produkce. Největší 

nárůst výroby byl roku 1970, kdy meziroční tempo růstu tvořilo 88 %. Období stagnace 

nastalo až od roku 1975, kdy se výroba začala pohybovat okolo 3 000 autobusů. 

K největšímu růstu výroby motocyklů nad 100 cm3 došlo v letech 1955 a 1960. Byl 

zaznamenán nárůst produkce o 67 %. Roku 1955 bylo vyrobeno 95 812 motocyklů, o pět 

let později činila výroba 160 072 motocyklů. Avšak roku 1965  byl zaznamenán pokles, 

konkrétně o 36 %. Později však docházelo k mírnému růstu. Mezi lety 1985 – 1989 nastal 

další pokles výroby, meziroční tempo růstu činilo -24 %.  

U motocyklů do 100 cm3 došlo k neuvěřitelnému nárůstu produkce mezi léty 1955         

a 1960. Meziroční tempo růstu činilo nepředstavitelných 2 037 %. Roku 1960 bylo 

vyrobeno 76 000 motocyklů, v roce 1955 to bylo pouhých 3 556 motocyklů. Roku 1965 

však došlo k mírnému poklesu, v následujících letech produkce rostla. Až v období         

1980 – 1985 došlo k rapidnímu poklesu, výroba byla snížena o 54 % a v letech             

1985 – 1989 došlo k dalšímu poklesu výroby.  

 

Investice do československého aut. průmyslu před rokem 1989 

 

 Po druhé světové válce se vláda rozhodla investovat do svého automobilového 

průmyslu. V letech 1945 – 1965 došlo k jeho rozvoji. Byl omezen dovoz automobilových 

komponentů ze západních zemí a spoléhalo se jen na domácí produkci. Kvalita produktů 

však byla ve srovnání se západními standardy nízká. 

V polovině roku 1980 byla hlavní investice v  československém automobilovém 

průmyslu spojená se zahájením výroby osobního automobilu Škoda Favorit. 

Československo nakoupilo nové technologie, licence a díly v  kapitalistických zemích, aby 

nový osobní automobil splňoval alespoň minimální standardy požadované na západě. 

Nicméně účinky této investice byly velmi nevyrovnané, protože přístup k západním 
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technologiím měli pouze nejdůležitější dodavatelé, ale ti ostatní byli závislí na technologii 

zastaralé. Problémem československé ekonomiky jako celku tedy byla nemožnost nákupu 

nejpokročilejší technologie a materiálu, což bylo jednou z nejdůležitějších překážek 

k urychlení technologického pokroku. 

 I přes postupný nárůst vývozu automobilů do zemí západní Evropy byla 

československá výroba velmi izolovaná od západního evropského automobilového 

průmyslu. Celkový dovoz komponentů pro osobní automobily byl ve výši 1,22 miliard Kč, 

z toho pouhých 213 miliónů Kč bylo vynaloženo na dovoz komponentů ze západních 

kapitalistických zemí. V období   1985 – 1989 se hodnota dovozů ze západu ztrojnásobila    

a hodnota dovážených komponentů ze zemí střední a východní Evropy vzrostla pouze          

o jednu třetinu. 

 Investice byly soustředěny jen do několika klíčových projektů, jako jsou 

Bratislavské automobilové závody, Škoda Mladá Boleslav nebo Tatra Kopřivnice. 

V ostatních závodech byly investice malé a nahodilé (Pavlínek, 2008). 

 

2.2.3 Automobilový průmysl v Čechách po roce 1989 
 
 
 Po pádu komunismu v roce 1989 následoval přechod z centrálně plánované 

ekonomiky k  tržnímu hospodářství. Československo mělo pro transformaci příznivé 

makroekonomické podmínky – nízký zahraniční dluh a vyrovnaný státní rozpočet. 

Transformace byla započata v lednu 1991. Zvolenou strategií byla šoková terapie, což 

znamenalo, že vše bude provedeno rychle. Kritikové této strategii poukazovali na  

hospodářský pokles. Nakonec se však ukázalo, že hospodářský pokles byl zaznamenán       

i u zemí, které zvolily gradualistickou strategii. Výtky tedy byly neoprávněné. Příčinami 

hospodářského poklesu byl rozpad RVHP a pokles spotřebitelské poptávky.  

Cílem transformace bylo splnění tří základních kroků – liberalizace, stabilizace             

a privatizace. Liberalizace trhů mohla být provedena okamžitě – došlo k deregulaci mezd     

a cen, bylo povoleno soukromé podnikání a byla zavedena vnitřní konvertibilita měny. 

Díky liberalizaci zahraničního obchodu byly otevřeny hranice a bylo tedy možno dovážet 

špičkové komponenty a příslušenství ze západních zemí. Dalo se však očekávat, že 

podniky i domácnosti budou upřednostňovat kvalitnější zahraniční zboží před domácím, 

což rozvrátí platební bilanci a schodek obchodní bilance si vynutí devalvaci domácí měny. 

Po rozpadu RVHP muselo Československo hledat nová odbytiště pro své výrobky. Došlo 
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tedy k poklesu exportu a logicky také k poklesu výroby. Konkurence ze západních zemí 

byla vysoká a vznikal tlak na kvalitu zboží a změnu sortimentu. Po liberalizaci byla 

nezbytná stabilizace ekonomiky.  

Hlavním cílem stabilizace bylo udržení inflace pod kontrolou. Liberalizaci tedy 

doprovázela i stabilizační opatření mezi níž patřila rozpočtová a měnová restrikce, regulace 

mezd a ukotvení měnového kurzu. Podstatou rozpočtové restrikce bylo přerušení 

automatického financování ztrátových podniků (Kunešová, Cihelková et al., 2006). 

Třetím krokem transformace byla nezbytně nutná privatizace a po ní následující 

restrukturalizace podniků. Tento pojem není přesně definován, jedná se o procesy týkající 

se rozdělování velkých a neefektivních podniků na menší podniky, které budou fungovat 

efektivněji či jejich úplně zavírání. V Československu probíhala centralizovaná 

privatizace, tzn. že celý privatizační proces byl pod vládní kontrolou. Československá 

privatizace měla tři základní formy – malou a velkou privatizaci a restituci. Malá 

privatizace zahrnovala malé podniky působící ve službách a obchodu. Velké, průmyslové 

podniky byly zahrnuty naopak ve velké privatizaci. Restituce znamenala navrácení 

znárodněného majetku původním vlastníkům. Nestandardní metodou privatizace byla 

kupónová privatizace. Jednalo se  o rychlou hromadnou privatizaci. Lidé si mohli za 1000 

Kč zakoupit kupónovou knížku a za kupóny pak získat akcie podniků, které byly do této 

kupónové privatizace zařazeny. Byly vytvořeny investiční privatizační fondy, kde lidé 

mohli své kupónové svěřit a stát se tak akcionáři fondu. Fond pak disponoval  jejich 

kupóny. Kupónová privatizace proběhla ve dvou vlnách, první vlna byla zahájena v únoru 

roku 1992 a byla ukončena v prosinci téhož roku. Druhá vlna proběhla v období prosince 

1993 až listopadu 1994. Výhodami kupónové privatizace byla rychlost privatizace             

a nezatížení nových vlastníků privatizačním dluhem. Naopak negativem bylo to, že 

podnikům tato privatizace nepřinášela žádný kapitál, bylo vytvořeno rozptýlené vlastnictví  

a nebyl vybírán vhodný vlastník (Holman, 2000). 

 Zde byl nastíněn hospodářský vývoj v Československu po roce 1989 a nyní se 

zaměříme na konkrétní automobilky a jejich vývoj po roce 1989. Všechny automobilky se 

musely potýkat s poklesem spotřebitelské poptávky, důsledkem toho bylo snížení 

produkce. V téměř všech automobilových závodech také docházelo k  propouštění 

zaměstnanců, což bylo dalším znakem transformace. V současnosti je většina zmiňovaných 

automobilek pod kontrolou některé ze zahraničních automobilek.  
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Tatra 
 

Na počátku roku 1990 se rozhodovalo o další koncepci automobilu Tatra. Jedním 

z návrhů byla založení závodu Tatra v  Příboru se soustředěním se na osobní automobily. 

V rámci kupónové privatizace byly Tatra převedena do vlastnictví akcionářů. Od 1. dubna 

1992 je Tatra akciovou společností. V tomto období se vedení ujímá americký 

management v jehož čele stojí Gerald Greenwald. Za jeho vedení došlo ke stabilizaci 

automobilky, nikoliv však k oživení prodeje nákladních automobilů. V září roku 1994 se 

do čela Tatry dostává české vedení. Generálním ředitelem se stal Ing. Karel Beneda, který 

na konci roku se svým týmem zahájil restrukturalizaci firmy. Hlavním cílem bylo 

vytvoření jádra pro výrobu nákladních vozů, zvýšení efektivnosti a účinnosti. 

V následujícím roce vzniklo devět dceřinných společností, mezi něž patří i Tatra Příbor, 

a.s. a Tatra Nový Jičín, a.s.. Tatranský závod v Příboru se zaměřoval na výrobu luxusních 

osobních automobilů a dceřinná společnost Tatra Nový Jičín se věnovala vybudování 

nových prodejen vozů a náhradních dílů. V červnu 1995 byl zahájen prodej komponentů.  

Roku 1990 započal svou práci designer Václav Král. Navrhl nový osobní vůz vyšší 

třídy – T 613 a pojmenoval jej „Premiér“. Později byl vedením podniku přejmenován na 

„Prezident“. Tento vůz byl v roce 1994 vystaven na pražském autosaloně, veřejnosti však 

oficiálně nikdy nebyl představen. O dva roky později byl převezen do Technického muzea 

Tatra. Některé prvky tohoto automobilu byly využity při výrobě modelové řady                        

T 613 – 4 Mi Long. Jednalo se o luxusní limuzínu, určenou pro rychlé, pohodlné                 

a bezpečné cestování. Toto vozidlo bylo vhodné pro všechny uživatele, kteří na cestách 

trávili spoustu času. Servisní i provozní náklady byly nízké. Typ T 613 byl také 

modifikován účelově. Jednalo se například o pohotovostní vůz pro policii, speciální 

vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, servisní vozidlo či pancéřované vozidlo. Výhodami 

tohoto účelového vozu byla rychlost, dokonalé jízdy vlastnosti i v extrémních podmínkách 

a výkonová rezerva motoru. Dalším novým automobilem roku 1995 je Tatra T 815 Liwa. 

Jedná se o speciální automobil, který byl vyvíjen tak, aby vyhovoval ozbrojeným silám 

Spojených arabských emirátů. V následujícím roce byl podepsán kontrakt mezi zástupci 

Spojených arabských emirátů a Tatrou. Během následujících dvou let mělo být do 

Spojených arabských emirátů dodáno 1 100  speciálních vozidel T 815 Liwa (Gomola, 

1997). 
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Škoda 

 

Dne 21. prosince 1990 podepsali dohodu o spolupráci mezi akciovou společností 

Škoda a Volkswagen český ministr průmyslu Grégr a za německou stranu dr. Hahn.  

 Roku 1991 byl na pražském autosalonu představen nový model – Škoda Favorit 

Komfort s bohatou výbavou. V roce 1992 vznikl další nový vůz – Škoda Forman Plus. Ten 

byl určen převážně pro drobné živnostníky k přepravě rozměrného nákladu. Na konci 

téhož roku vyjel z bratislavské pobočky první exemplář Volkswagen Passat. Roku 1993 

také na trh přichází Favorit a Forman s příponou LX a GLX, která symbolizuje provedené 

změny. Milióntý Favorit sjel z výrobní linky v polovině června roku 1994 (Pavlůsek          

a Pavlůsek, 2008). 

Novinkou roku 1994 je Škoda Felicia, která byla vyrobena ve Vrchlabí, později 

byla její výroba zahájena také v Mladé Boleslavi. Tento automobil se setkal s velmi 

příznivým ohlasem, jak u nás, tak v zahraničí. O rok později byla na brněnském veletrhu 

premiéra Škody Felicia Combi. Roku 1995 byla nabídka Felicií rozšířena o užitkovou verzi 

Pickup     a Van plus. Předlohou Felicie Van plus byla Felicia Combi. V březnu roku 1996 

byl také poprvé k vidění nový model Felicie – Felicia Fun, užitkový vůz pro volný čas. 

Výroba tohoto typu Felicie skončila v červnu roku 2000. Další novinkou tohoto roku je 

první akční model Felicia Atlanta. Rok 1998 je rokem, kdy z výrobního pásu sjela miliontá 

Felicia. S limitovanou edicí Silicia Combi Excellent přichází Škoda v roce 1999. V témže 

roce britský časopis Auto Express vyhodnocuje vozy na tamním trhu. Za nejvýhodnější 

koupi je již popáté vyhodnocena Felicia. Poslední edicí je Felicia Combi Mystery. Roku 

2001 je výroba Felicií ukončena. V období 1994 – 2001 bylo vyrobeno 274 968 Felicií 

(Králík, 2008). 

 V polovině roku 1996 přichází na trh nový vůz střední třídy – Škoda Octavia.             

Ve Vrchlabí se Škoda Octavia stala nosným programem. Octavia je v mezinárodních 

hodnoceních na čtvrtém místě. Nechává za sebou i Audi A3 a dalších 25 nominovaných 

automobilů. Hodnotí se nejen jízdní vlastnosti, ale také nabízené užitné hodnoty a cena 

vozu. Počátkem roku 1998 bylo rozhodnuto o vývoji prvního automobilu značky Škoda 

s pohonem všech čtyř kol a přeplňovaným motorem. Na konci stejného roku byl v Mladé 

Boleslavi představen nový vůz – Škoda WRC (World rallye car) (Pavlůsek a Pavlůsek, 

2007). Na jaře roku 1998 bylo představeno také sériové provedení Combi. Byl o něj stejný 

zájem, jako předtím o základní sedan. Modelem roku 1999 byla Octavia Combi 4x4, 

v následujícím roce byl představen výkonnější typ – RS a v roce 2002 byla nabídka 
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rozšířena i o Octavii Combi RS. Všechny Octavie první generace se vyráběly a nadále 

vyrábí výhradně ve Vrchlabí. Roku 2007 získal závod ve Vrchlabí prestižní cenu 

Volkswagen Excellence, na druhém místě skončil závod v Kvasinách a čtvrté místo 

obsadil závod v Mladé Boleslavi (Králík, 2008). 

 Roku 1999 byla představena nejmenší škodovka – Škoda Fabia. Ta byla 

v následujícím roce vybrána jako čtvrtý nejlepší automobil světové produkce. Předstihli jí 

jen Toyota Yaris, Fiat Multipla a Opel Zafira. První pětku uzavíral Rover 75. Dále se Fabia 

stala Automobilem roku v novinářské anketě v roce 2000 a Autem roku jí také zvolili 

čtenáři britských časopisů What a car a Auto Express. 30. září 2000 přišla na trh 

samozřejmě i v provedení Combi. I tento model byl velmi úspěšný, svědčí o tom ocenění 

Auto roku 2001. Také se začala vyrábět  i užitková verze – Škoda Fabia Praktik.  

 V roce 2001 byla na ženevském autosaloně představena studie automobilu vyšší 

střední třídy pojmenovaná Montreaux. Do výrobního programu se tedy dostal i velký 

šestiválcový automobil – Superb. Německý časopis Firmenwagen jej vyhodnotil jako 

nejlepší služební automobil vyšší střední třídy. Druhé místo obsadilo Volvo S80 D5 a třetí 

příčka patřila Jaguáru S-Type 2,5 V. Jen za rok 2002 u nás bylo prodáno na čtyři tisíce 

automobilů vyšší střední třídy, z toho byla polovina Superbů. Roku 2003 je Superb 

vyhodnocen jako „Nejoblíbenější automobil roku 2003 v České republice“. Za ním se 

umístili Peugeot 307 SW a Mazda 6.  

 Mladoboleslavská Škoda byla Mezinárodní výzkumnou organizací Worldwide 

Business Research zvolena nejúspěšnějším podnikem v automobilovém průmyslu střední     

a východní Evropy za rok 2000. Také britský časopis Autokar udělil této automobilce 

ocenění Výrobce roku 2000 a  v anketě německého časopis Auto Motor und Sport nazvané 

Spokojenost s výrobkem bylo první místo s 91 % hlasů čtenářů přiděleno škodovkám. Co 

se týče výroby, můžeme se vrátit do roku 1997, kdy bylo za rok vyrobeno 357 405 nových 

vozů, což představovalo 1 776 automobilů denně. V roce 2000 byla denní produkce 1 810 

vozů a celková výroba za rok představovala 450 000 kusů. Pobočné závody jsou 

v Ukrajině,  Indii, Sarajevu, jedná se o výrobě v Rusku a v Polsku byla výroba ukončena 

(Pavlůsek a Pavlůsek, 2007). 
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Liaz 

 

Technická úroveň vozidel a motorů LIAZ byla na trhu RVHP do roku 1989 

špičková. Okolo 40 % vozidel se prodalo na tuzemském trhu a zbylých 60 % bylo 

exportováno do zahraničí dle dlouhodobých smluv především s Bulharskem, Maďarskem     

a Polskem. Vývoz do třetích zemí byl zcela zanedbatelný. Po listopadové revoluci v roce 

1989 bylo jasné, že LIAZ musí provést základní změny. K první razantní změně došlo na 

počátku roku 1990, kdy bylo   ze dne na den propuštěno více než 1 200 pracovníků, 

pracujících v závodech Jablonec – Rýnovice, Liberci, Mnichově Hradišti, Valdicích             

a v Ostrově nad Ohří.  Během jednoho měsíce také došlo k personálním změnám klíčových 

funkcí. Většina změn však byla provedena rychle a nebyla dostatečně promyšlena.  

 Po listopadové revoluci 1989 byl podnik LIAZ státním podnikem. 1. května 1992 

však došlo k přeměně na státní akciovou společnost. Defacto však vlastníkem nadále 

zůstalo Československo. Hlavní rozhodnutí provádělo Ministerstvo průmyslu. Další změna 

v organizační formě podniku nastala roku 1995, kdy došlo k odkoupení více než 52 % 

akcií plzeňskými závody Škoda a název společnosti se tak změnil na Škoda Liaz, a.s.. 

Roku 1997 byla zahájena restrukturalizace podniku a vznikl holding Truck International    

a čtyři dceřinné společnosti. Veškerá vozidla pak byla prodávána pod značkou Škoda. 

V roce 1999 došlo ke snížení základního jmění na jednu čtvrtinu a začal se hledat 

zahraniční partner. Mezi zájemce patřil například Mercedes. Nakonec však v roce 2000 

došlo k dohodě mezi Škodou Plzeň a slovenským podnikem Sipox Holding. Ten se tedy 

stal většinovým vlastníkem.  

 V roce 1990 bylo firmou LIAZ vyrobeno 16 000 vozidel, které byly všechny 

úspěšně prodané. Následujícího roku však přišel propad  – výroba klesla na 4200 vozů, což 

představuje téměř jednu třetinu předcházejícího roku. „Prvního minima“ bylo dosaženo 

roku 1994, tehdy bylo vyrobeno pouze 675 vozů za celý rok. V následujícím roce došlo 

k mírnému nárůstu produkce. Hlavně díky finanční „injekci“ ze Škody Plzeň bylo 

vyrobeno 803 vozidel. I přes tento nízký počet vyrobených automobilů nebyly všechny 

prodány, 130 vozidel zůstalo v prodejnách. V roce 1996 následoval další pád, produkce 

činila pouhých 658 kusů a ani v následujícím roce nebyl tento počet překročen.  

 Prodejnost vozů Liaz klesala a proto bylo potřeba přijít s novými vozy. V období     

1991 – 1994 byla vyráběna řada Liaz 200. Bylo však vyrobeno jen několik set kusů. 

Následovala řada Liaz 300, vyráběná v letech 1993 – 2003. Roku 1996 byla představena  

další nová řada - Liaz 400. Jako první byl na trh uveden závěsový tahač Xena. Bohužel to 
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nebyla vhodná volba. Jednalo se totiž o segment s nejvyššími nároky a největší 

konkurencí. Cena taky nebyla o moc nižší než u konkurence a prorazit na zahraniční trhy 

se nepodařilo. Situaci se nepodařilo zachránit ani představením nového nákladního 

automobilu Fox. Výroba této řady byla ukončena v roce 2000.  Posledním vozem Liaz bylo 

asistenční vozidlo pro dakarský tým. Jednalo se o Liaz 111.154 a byl vyroben 1. září 2003. 

Poté se brány Liazu uzavřely (Václavík, 2010). 

 

Avia 

 

Tato česká automobilka byla v roce 1995 koupena jihokorejskou firmou Daewoo.       

Ta Avii modernizovala. V roce 2006 došlo k další změně majitele. Avia byla odkoupena 

indickou automobilkou Ashok Leyland Ltd, která patří k největším světovým výrobcům 

nákladních vozidel. Ročně se v této indické automobilce vyprodukuje 80 000 vozů. 

Automobily Avia jsou vyváženy do celé Evropy, Ruska, Turecka a Austrálie. Loňský rok 

byl pro Avii rekordní. Bylo prodáno 600 vozů, což je nárůst o 34 % oproti roku 2010, kdy 

bylo prodáno 448 vozů. Také tržby zaznamenaly růst a vyšplhaly se až na 425 miliónů Kč, 

v roce 2010 tržby činily 337 miliónů Kč. V České republice bylo prodáno 155 kusů, což je   

o dva kusy méně než v roce předchozím (Avia, 2012). 

 

Zetor 

 

Nesmíme také zapomenout na nejznámější podnik zabývající se výrobou             

traktorů – Zetor. Roku 1991 přichází na trh nové, modernizované traktory Zetor. O deset 

let  později byla veřejnosti představena nová řada s názvem Forterra. (Zetor, 2012) 

Traktory Zetor jsou vyváženy téměř do celého světa. V současné době vzrostl vývoz 

traktorů Zetor do Německa, Slovenska, Litvy, Iráku a Bulharska. Největším odběratelem je 

nadále Polsko. Nyní je v jednání vstup na ukrajinský a ruský trh a k dalším potenciálním 

zemím patří Alžírsko, Nigérie a Egypt (Pavlůsek, 2012). 

 

Karosa 

 

 V roce 1989 se musel společensko-ekonomickým změnám přizpůsobit i podnik 

Karosa. Roční výroba byla okolo 3 400 vozů ročně, došlo k jejímu snížení na pouhých 

1000 kusů. Nový typ dálkového autobusu s názvem LC 757 HD 12 vyjel 
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z vysokomýtského závodu roku 1992. Téhož roku získal na výstavě Autotec zlatou 

medaili. Roku 1993 byla část akcií Karosy odkoupena francouzskou firmou Renault V.I. 

V tomto období došlo k modernizaci celého podniku. Vývoj nové řady autobusů byl 

zahájen roku 1994, řada nesla název 900 (Karosaklub, 2012). Karosa se v roce 1999 stala 

součástí celoevropského holdingu Irisbus, který vlastnil 94 % veškerých akcií Karosy. Tato 

společnost vznikla sloučením podniků Iveco a Renault V.I. Irisbus je druhým největším 

výrobcem autobusů v Evropě a  má pobočky v České republice, Španělsku, Francii a Itálii. 

1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Skupina Iveco vyrábí 

ve 48 závodech v 19 zemích světa, mezi níž patří země Evropy, Čína, Indie, Rusko, 

Austrálie, Argentina, Turecko a Jihoafrická republika. Iveco se věnuje výrobě a prodeji 

lehkých, středně těžkých a těžkých užitkových vozů, vozidel pro stavební průmysl, 

městských i meziměstským autobusům a speciálním vozidlům (Srb, 2007). 

 

Jawa 

 

 Po roce 1990 nastala stagnace výroby, hlavně díky zastaralé technologii. Přesto 

však byl veřejnosti roku 1991 představen nový model - motocykl Jawa 350, řada 640. O tři 

roky později byly na trh uvedeny další dva modely Jawy – Jawa 250, typ 593 a Jawa 50, 

typ 585 a 586. V roce 1997 byla založena nástupnická firma Jawa Moto spol. s.r.o. Růst 

výroby je zaznamenán až od roku 1998, kdy také dochází k většímu vývozu do zahraničí. 

Bohužel růstová tendence nevydržela dlouho, o čtyři roky později je zaznamenán další 

propad výroby. V roce 2010 se vyrobilo pouze 583 motocyklů. Tato společnost používá 

chráněnou značku Jawa. Výroba je soustředěna na motocykly, náhradní díly                        

a příslušenství. V současnosti je Jawa Moto spol. s.r.o. dceřinnou společností společnosti 

Jihostroj, a.s. (Jawa, 2012). 

 

Na území České republiky leží i závody zahraničních automobilek. Neměli bychom 

je tedy v tomto výčtu opomenout. Patří zde například Hyundai Motor Manufacturing 

Czech. Tato společnost byla založena 7. července 2006 v průmyslové zóně Nošovice, 

poblíž Ostravy. Jedná se o první závod Hyundai v Evropě, další závody jsou v Číně, Korei, 

Indii, USA, Turecku a Rusku. Výstavba dalšího závodu byla v loňském roce zahájena také 

v Brazílii. Odbornou veřejností je nošovický závod považován za nejmodernější 

automobilku Evropy. V tomto závodě pracuje okolo 3 500 lidí. Za rok se zde vyrobí 

300 000 automobilů. Od listopadu 2008 se zde vyráběl model Hyundai i30 hatchback, 
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výroba byla ukončena v prosinci loňského roku. Dalším modelem je Hyundai i30 cw, který 

se stále vyrábí a na trh byl představen v únoru roku 2009. Od října 2010 je v nošovickém 

závodě vyráběn Hyundai ix20. Loňským modelem je Hyundai ix35 a letošní novinkou je 

New Hyundai i30 hatchback. Všechny zmiňované modely byly vyvinuty speciálně pro 

evropský trh, odpovídají požadavkům zákazníků. Výroba se také zaměřuje na výrobu 

převodovek, které jsou vyváženy do závodu Kia na Slovensku a do ruského závodu 

Hyundai (Hyundai Motor Manufacturing Czech, 2012). 

 

 Další společností je Toyota Peugeot Citroën Automobile (dále jen TPCA). Podnik 

byl postaven v roce 2002 v průmyslové zóně v Kolíně. Výroba zde byla zahájena o tři roky 

později. TPCA patří k největším exportérům v ČR, až 99 % veškeré výroby směřuje do 

zahraničí. Mezi hlavní zahraniční partnery patří Francie, Itálie, Velká Británie, Holandsko        

a Německo. V současnosti zde pracuje okolo 3 500 zaměstnanců a roční výrobní kapacita 

je 300 000 vozů. Jsou zde vyráběny modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, což 

jsou spolehlivé vozy s nízkou spotřebou (Toyota Peugeot Citroën Automobile, 2006). 
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3. Vliv automobilového průmyslu na vybrané 
makroekonomické ukazatele 

 

Výroba motorových vozidel je v ČR dominantním odvětvím. Automobilový 

průmysl se v  ČR významně podílí na hospodářských výsledcích. Stále dochází ke 

zvyšování zastoupení tohoto odvětví z hlediska tvorby HDP. Toto odvětví je také 

významným zaměstnavatelem a tvoří podstatnou část celkového vývozu ČR.  

 

V této kapitole se tedy zaměříme na podíl automobilového průmyslu na HDP, 

zaměstnanost a průměrné mzdy v automobilovém průmyslu a podíl automobilového 

průmyslu na zahraničním obchodě. Vývoj těchto makroekonomických ukazatelů budeme 

sledovat v letech 2000 – 2010. K významným mezníkům v tomto období patří rok 2004, 

kdy se ČR stala členskou zemí EU, rok 2008, kdy se v ČR začala projevovat ekonomická 

krize  a rok 2009, kdy byl automobilový průmysl plně zasažen ekonomickou recesí. Přesto 

bylo v následujícím roce vyprodukováno v ČR více než jeden milión silničních vozidel. 

Dle údajů mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des 

Constructeurs d´Automobiles – OICA)2 byl tento počet vyrobených osobních automobilů 

v roce 2010 překonán pouze ve čtrnácti zemích světa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles 
– OICA byla založena roku 1919 v Paříži. Tato organizace podporuje průmyslovou politiku, koordinuje 
komunikaci mezi výrobci automobilů, představuje automobilový průmysl na mezinárodní úrovni a 
shromažďuje a šíří informace o automobilovém průmyslu. Členy OICA je 37 národních obchodních asociací 
z celého světa.  
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3.1 Podíl automobilového průmyslu na HDP 

 
Graf 3.1 Vývoj podílu automobilového průmyslu na HDP v ČR v letech 2000 - 2010 
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  Zdroj: ČSÚ (2012e), vlastní zpracování 
 
 

V grafu 3.1 vidíme vývoj podílu automobilového průmyslu na HDP v letech            

2000 –  2010. V období 2000 – 2004 se tento podíl pohyboval okolo 6 %. V roce 2005 

došlo k navýšení na 6,7 %. V letech 2006 a 2007 automobilový průmysl představoval 7 % 

HDP.  V roce 2006 byl nárůst výroby dán především plným využitím výrobní kapacity 

v TPCA v Kolíně. V roce 2007 zažíval automobilový průmysl boom. Rostla poptávka po 

automobilech, rostly zisky automobilek a zvyšoval se export. Největší podíl na růstu 

výroby osobních automobilů měla mladoboleslavská Škoda Auto, která zvýšila svou 

produkci o 9 %. Automobilka TPCA vyrobila o 1 % více osobních automobilů než 

v minulém roce. Také jediný výrobce motocyklů v ČR - Jawa nezůstal pozadu. Export 

motocyklů se dokonce zvýšil o 210 %. Výrobci nákladních automobilů – Tatra a Avia také 

zvýšily svou výrobu. V Tatře bylo vyrobeno až o 85 % více nákladních automobilů             

a v Avii byl zaznamenán nárůst o 50 % (Čibera a Králíček, 2007). V roce 2008, kdy se 

v ČR začala projevovat krize došlo k poklesu tohoto podílu na úroveň 6,4 %. Přestože byl 

automobilový průmysl zasažen ekonomickou recesí nejvíce v roce 2009, došlo k navýšení 

podílu automobilového průmyslu na HDP na 6,6  %. Roku 2010 dosáhla hodnota tohoto 
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podílu výše 7,3 %. Hlavní příčinou zvýšení podílu automobilového průmyslu na HDP byl 

růst produkce. Co se týče výroby osobních automobilů, byl nejvyšší nárůst produkce 

zaznamenán v Nošovicích v automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech, kde bylo 

vyrobeno o 84,4 % vozidel více než v roce 2009. Růst produkce o 7,7 % také zaznamenala 

mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Jen poslední ze tří nejvýznamnějších 

producentů osobních automobilů – automobilka TPCA v Kolíně zaznamenala mírný pokles 

výroby, konkrétně o 0,4 %. I producenti nákladních vozidel zvýšili svou výrobu, v Avii 

došlo k růstu produkce o 60 % a v kopřivnické Tatře o 5,9 %. Jediný producent motocyklů 

v ČR – Jawa, zvýšil svou výrobu o 4,6 %. Jen v oblasti výroby autobusů došlo v roce 2010 

k poklesu výroby, v tomto roce bylo vyrobeno o 17,1 % méně autobusů než v roce 2009 

(Vandrovec, 2010). 

 
 
3.2 Charakteristiky trhu práce 

 
 Automobilový průmysl je důležitým subjektem na trhu práce. Byly vybrány dvě 

charakteristiky trhu práce, kterými se budeme v této práci zabývat. Prvně se podíváme na 

vývoj zaměstnanosti v automobilovém průmyslu v letech 2000 – 2010. A poté se budeme 

věnovat průměrným mzdám v automobilovém průmyslu a celém národním hospodářství. 

Také se zaměříme na průměrné měsíční mzdy v automobilovém průmyslu dle krajů a dle 

pracovních pozic.  

 

3.2.1 Zaměstnanost 
 
 
 Automobilový průmysl je jedním z významných zaměstnavatelů v ČR. Podíl 

zaměstnanosti v automobilovém průmyslu na celkové zaměstnanosti v ČR se pohybuje 

okolo  3 %. Růst počtu zaměstnanců je důsledkem zvyšující se spotřebitelské poptávky po 

automobilech.  

 Rozvoj průmyslu a jeho stále se měnící požadavky trhu kladou nároky na pracovní 

sílu jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního. Na jedné straně jsou zvyšovány 

požadavky na kvalifikaci pracovníků, na druhé straně je potřeba řešit otázky související 

s neefektivní výrobou, jejím ukončením a tím zvyšující se nezaměstnaností (Dvořáček, 

2000).  
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 Menší část zaměstnanců je v automobilovém průmyslu zaměstnána přímo, tzn. že 

se věnuje výrobě motorových vozidel. Podstatnější část pracovníků je spojena s prací 

nepřímo související s automobilovým průmyslem. Jedná se například o výrobu pneumatik, 

údržbu a opravy automobilů, distribuci a prodej vozidel a podobně.  

 

Graf 3.2 Zaměstnanost v automobilovém průmyslu v ČR v letech 2000 - 2010 
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Zdroj: ČSÚ (2012f), vlastní zpracování 

 

V grafu 3.2 vidíme počet zaměstnanců pracujících v automobilovém průmyslu 

v období 2000 – 2010. V roce 2000 bylo zaměstnáno v oblasti výroby motorových vozidel 

(kromě motocyklů), návěsů a přívěsů 105 349 lidí. V následujícím roce došlo ke zvýšení  

počtu pracovníků o 5,9 %, což představuje nárůst o 6 163 lidí. Roku 2002 zaměstnával 

automobilový průmysl 117 665 pracovníků. K mírnému poklesu počtu zaměstnanců došlo 

v roce 2003, kdy bylo v automobilovém průmyslu zaměstnáno 114 392 zaměstnanců, 

meziroční tempo růstu kleslo o 2,8 %. V následujícím roce je zaznamenán růst v počtu 

pracovníků o 1 %. V roce 2005 bylo zaměstnáno o 13,4 % lidí více než v roce minulém. 

Konkrétně bylo roku 2005 zaměstnáno v automobilovém průmyslu 131 041 lidí. V roce 

2006 činilo meziroční tempo růstu 6,8 %. V roce 2007 pracovalo v oblasti výroby 

motorových vozidel 154 573 zaměstnanců, oproti 139 964 pracujících v roce 2006. Roku 

2008 bylo meziroční tempo růstu pouhé 1 %. Automobilový průmysl byl zasáhnut 
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světovou finanční krizi a v průběhu konce roku 2008 a 2009 se plánovalo propustit až 

13 000 zaměstnanců. Krize se však dotkla více dodavatelů než samotných automobilek. 

Mezi podniky, které oznámily propouštění, patřil výrobce gumových těsnění Saar Gumami 

Czech, výrobce čerpadel Bosch Diesel v Jihlavě a liberecký podnik Cadence Innovation 

zabývající se výrobou plastových dílů (Český automobilový průmysl čekají kvůli krizi 

změny a propouštění, 2008). V roce 2009, kdy byla česká ekonomika v období recese, 

došlo k propuštění více než 16 tisíc pracovníků. Toto výrazné propuštění zaměstnanců bylo 

důsledkem poklesu domácí a zahraniční poptávky po silničních vozidlech. Postupně byla 

omezována výroba, docházelo ke zkracování pracovní doby a nakonec došlo i na 

propouštění zaměstnanců.  Meziročního tempo růstu činilo -10,3 %. Roku 2010 došlo ke 

snížení počtu zaměstnanců o necelé jedno procento, počet pracovníků tedy byl 138 842.  

 

Graf 3.3 Podíly zaměstnanosti v automobilovém průmyslu na celkové zaměstnanosti a 
zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR v letech 2000 - 2010 
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Zdroj: ČSÚ (2012f), vlastní zpracování 

 

 V grafu 3.3 můžeme vidět, jak se v letech 2000 – 2010 vyvíjel podíl zaměstnanosti 

v oblasti výroby motorových vozidel (kromě motocyklů), návěsů a přívěsů na celkové 

zaměstnanosti. V období 2000 – 2004 se tento podíl zaměstnanosti v automobilovém 

průmyslu pohyboval v rozmezí 2,2 - 2,4 % celkové zaměstnanosti. Roku 2005 byla 

překonána hranice 2,5 % a tento podíl se dostal na hodnotu 2,7 %. V roce 2006 došlo 
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k navýšení na 2,8 %. Vrcholem podílu zaměstnanosti v automobilovém průmyslu na 

celkové zaměstnanosti byly ve sledovaném období roky 2007 a 2008, kdy tento podíl 

představoval 3 %. V posledních dvou letech (2009 a 2010) podíl poklesl na 2,7 %. Pokles 

nebyl nijak výrazný, protože propouštěni byli především agenturní zaměstnanci3, 

kmenových zaměstnanců se propouštění v důsledku krize nijak výrazně nedotklo.  

 Druhým sledovaným podílem v grafu je podíl zaměstnanosti v automobilovém 

průmyslu na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu. V prvním roce sledovaného 

období podíl činil 8,1 %. Roku 2001 vzrostl tento podíl na 8,5 %. V letech 2002 – 2004 se 

podíl držel na hodnotě 9 %. V roce následujícím došlo ke zvýšení na 10 %. Roku 2006 

činil podíl zaměstnanosti v automobilovém průmyslu na zaměstnanosti ve zpracovatelském 

průmyslu   10,7 %. V roce 2007 byl zaznamenán růst až na 12,3 %, což byl největší podíl 

ve sledovaném období. V letech 2008 – 2010 byla hodnota podílu ve výši 11,3 %.  

   

3.2.2 Průměrné mzdy  
 

Automobilový průmysl patří k nadprůměrně placeným odvětvím v  ČR. Průměrné 

měsíční mzdy v tomto odvětví jsou oproti průměrným měsíčním mzdám v celé ČR vyšší. 

Pozitivní vývoj automobilového průmyslu se samozřejmě odráží ve zvyšování 

zaměstnanosti a mezd. Zvyšováním mezd v automobilovém průmyslu se ČR přibližuje 

úrovni mezd v automobilovém průmyslu v zemích EU. S rostoucími mzdy se však také 

zvyšují nároky na zaměstnance, na jejich vzdělání a kvalifikaci. Průměrná mzda v ČR roste 

téměř lineárně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Agenturní zaměstnávání je jednou z forem zprostředkování zaměstnávání. Toto zprostředkování provádí 
tzv. agentury práce.  V současné době je agenturní zaměstnávání trendem na trhu práce ČR. Agenturní 
zaměstnávání spočívá v dočasném umístění zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. 
Zaměstnavatel tedy dočasně umístěné pracovníky nepřijímá do pracovního poměru, pouze si je „pronajímá“ 
od pracovní agentury.  
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Graf 3.4 Průměrné měsíční mzdy v automobilovém průmyslu a celém národním 
hospodářství v ČR v letech 2000 - 2010 
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Zdroj: ČSÚ (2012g), SAP (2012), vlastní zpracování 
 
 
 Graf 3.4 vyjadřuje vývoj průměrné měsíční mzdy v České republice a v odvětví 

automobilového průmyslu v letech 2000 – 2010. Můžeme vidět, že průměrné mzdy 

v automobilovém průmyslu jsou nad průměrem měsíčních mezd v celém národním 

hospodářství. V roce 2000, kdy průměrná měsíční mzda v ČR činila 13 219 Kč, byla 

průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu ve výši 16 050 Kč. Následujícího roku 

došlo ke zvýšení průměrných měsíčních mezd v obou sledovaných sektorech. Meziroční 

tempo růstu     u průměru mezd v ČR bylo ve výši 8,8 %, v automobilovém průmyslu došlo 

ke zvýšení průměrných měsíčních mezd o 4,1 %. V roce 2002 meziroční tempo růstu          

u průměrných měsíčních mezd v ČR pokleslo na 8 %, u automobilového průmyslu vzrostlo 

na 4,8 % a průměrná měsíční mzda tedy byla 17 505 Kč. V roce 2003 bylo meziroční 

tempo růstu jak v automobilovém průmyslu, tak v celém národním hospodářství na úrovni 

okolo 5,8 – 6,4 %. Roku 2004 činil rozdíl mezi průměrnou mzdou v ČR                              

a v automobilovém průmyslu 2 580 Kč, v automobilovém průmyslu dosáhla průměrná 

měsíční mzda výše 20 046 Kč, v ČR 17 466 Kč. V roce 2005 se meziroční tempo růstu 

pohybovalo v rozmezí 5 – 6 %. Přestože roku 2006 bylo meziroční tempo růstu 

průměrných mezd v ČR vyšší než meziroční tempo růstu průměrných mezd 

v automobilovém průmyslu, průměrná měsíční mzda byla vyšší v odvětví výroby 
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motorových vozidel. Roku 2007 činila průměrná měsíční mzda zaměstnanců 

v automobilovém průmyslu 24 291 Kč, celorepublikový průměr byl ve výši 20 957 Kč. 

Vyšší růst průměrných mezd nebyl možný díky mnoha negativním faktorům, mezi než 

patří například posilovaní Kč, růst cen vstupního materiálu, ropy a energií. V roce 2008 

vzrostla průměrná měsíční mzda v ČR o 7,8 %, konkrétně tedy na částku 22 592 Kč. 

Nejnižší tempo růstu průměrné měsíční mzdy ve sledovaném období v automobilovém 

průmyslu bylo zaznamenáno v roce 2009, kdy byl zaznamenán růst  o pouhých 1,2 %. Toto 

zpomalení růstu bylo ovlivněno ekonomickou recesí, která zasáhla automobilový průmysl 

na konci roku 2008 a v roce 2009. V ČR bylo tempo růstu na úrovni 3,3 %. Růst 

průměrných měsíčních mezd v ČR byl ovlivněn výplatami odstupného propuštěným 

zaměstnancům. U celohospodářského průměru měsíční mzdy bylo nejnižší tempo růstu 

v roce 2010, došlo ke zvýšení jen o 1,9 %. V automobilovém průmyslu došlo k podstatně 

vyššímu růstu, konkrétně o 6,7 %.  

 Dle velikosti firem lze zhodnotit, že nejvyšší průměrné mzdy jsou v malých 

firmách, které zaměstnávají maximálně 50 lidí (průměrné měsíční mzdy se pohybují okolo 

29 000 Kč) a naopak u firem s více než 2 500 zaměstnanců, kde průměrná měsíční mzda 

činí cca 31 000 Kč.  U podniků s více než 50 a méně než 2 500 pracovníků nejsou rozdíly 

až tak výrazné (Olivík, 2010). 

 

Průměrné měsíční mzdy dle krajů v ČR 

 

Tabulka 3.1 Průměrné měsíční platy v automobilovém průmyslu v ČR dle krajů v 
roce 2009 

Zdroj: Odměňování v automobilovém průmyslu (2009) 

 

V roce 2009 byla průměrná měsíční mzda v ČR 24 242 Kč. V tabulce tedy můžeme 

vidět, že v sedmi krajích ČR průměrný měsíční plat zaměstnanců v automobilovém 

průmyslu překročil celorepublikový průměr. Na první příčce s  29 800 Kč měsíčně byl kraj 
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Praha. S rovnými 28 000 Kč následoval Středočeský kraj, který je centrem českého 

automobilového průmyslu. V tomto kraji se nachází dva nejvýznamnější producenti 

osobních  automobilů – mladoboleslavská Škoda Auto a.s. a automobilka TPCA v Kolíně. 

První trojku uzavíral kraj Liberecký s 25 800 Kč. Dalšími kraji, které překročili průměrnou 

měsíční mzdu v ČR byly Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Plzeňský 

kraj. Zbývajících sedm krajů bylo pod hranicí 24 000 Kč. Nejvíce se této hranici přiblížil 

Pardubický kraj, kde průměrný měsíční plat v automobilovém průmyslu dosáhl 23 900 Kč. 

Jen o 100 Kč méně bylo vypláceno zaměstnancům v Olomouckém a Královéhradeckém 

kraji. Částkou 22 600 Kč byli odměněni za svou práci zaměstnanci pracující 

v automobilovém průmyslu v Ústeckém kraji. Méně než 22 500 Kč získali zaměstnanci ve 

Zlínském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.  

 

Průměrné měsíční mzdy dle pozic 

 

Tabulka 3.2 Průměrné hrubé platy v automobilovém průmyslu v ČR dle pozic v roce 
2009 

Typické pozice Průměrný hrubý plat   Vrcholový management Průměrný hrubý plat 

Procesní inženýr 33 500 Kč   Generální ředitel 169 400   
Konstruktér 31 600 Kč   Provozní manager 60 800   

Technolog 29 700 Kč   Výrobní ředitel 90 700   

Technik údržby 25 400 Kč      

Přijímací technik 24 300 Kč   Další vybrané pozice Průměrný hrubý plat 

Opravář 22 300 Kč   Manager kvality 47 700 Kč 
Kontrolor 22 100 Kč   Inženýr kvality 30 100 Kč 
Údržbář 22 000 Kč   Mistr ve výrobě 26 200 Kč 
Elektromechanik 21 900 Kč   Účetní 22 000 Kč 
Mechanik 21 800 Kč   Administrativní pracovník 20 800 Kč 
Lakýrník 21 700 Kč   Asistent 20 700 Kč 
Autoelektrikář 20 600 Kč   Skladník 18 400 Kč 

Automechanik 20 100 Kč   Dělník 18 000 Kč 

Operátor strojů a zařízení 19 900 Kč    

Autoklempíř 19 700 Kč    
Zdroj: Odměňování v automobilovém průmyslu (2009) 

 

 

 V tabulce 3.2 si můžeme povšimnout, že u typických pozic v automobilovém 

průmyslu se měsíční průměrný plat v roce 2009 pohyboval v rozmezí 19 700 Kč – 33 500 

Kč. Z typických pozic nejméně pobíral autoklempíř a naopak nejvíce procesní inženýr. 

Průměrný měsíční plat řemeslných pracovníků byl okolo 20 000 – 22 000 Kč. Do této 

kategorie spadají autoklempíři, operátoři strojů a zařízení, automechanici, autoelektrikáři, 
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lakýrníci, mechanici, elektromechanici a opraváři. Nejnižší měsíční plat pobíral pomocný 

dělník, a to 18 000 Kč. Zaměstnanci spadající do vrcholového managementu pobírali 

částky na mnohem jiné úrovni. Provoznímu manažerovi bylo vypláceno měsíčně 

v průměru 60 800 Kč, výrobní ředitel si přišel na 90 700 Kč a příjem samotného 

generálního ředitele byl okolo 169 400 Kč.  

 Je logické, že čím vyšší vzdělání zaměstnanec má, tím vyšší plat získává. Lidé se 

základním vzděláním pracující v automobilovém průmyslu vydělávají průměrně 18 800 Kč 

hrubého, zaměstnanci s výučním listem mají v průměru o 1 800 Kč více. Pracovníci 

s maturitou jsou oceňováni částkou 24 300 Kč měsíčně a vysokoškolsky vzdělaní 

zaměstnanci vydělávají okolo 36 300 Kč za měsíc (Odměňování v automobilovém 

průmyslu, 2009). 

  

3.3 Podíl automobilového průmyslu na zahraničním obchodě ČR 

 

 Zahraniční obchod ČR je po vstupu ČR do EU souhrnem vnitrounijního obchodu       

(tj. obchodu s dalšími členskými zeměmi EU) a obchodu se státy mimo EU. Statistika 

zahraničního obchodu je založena na dvou systémech – Intrastat a Extrastat. Intrastat 

sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU 

(ČSÚ, 2012d). 

 Automobilový průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Až okolo 80 % 

veškeré produkce je vyváženo. Převážná část vývozu (téměř 90 %) směřuje do zemí EU. 

Největším vývozcem automobilů je Škoda Auto a.s., jejíž vývoz tvoří až 1/10 celkového 

vývozu ČR.  

 V této podkapitole bylo zvoleno členění zboží dle mezinárodní klasifikace SITC. 

Tato standardní mezinárodní klasifikace zboží je členěna do 10 skupin. Svou pozornost 

zaměříme na sedmou skupinu – stroje a dopravní prostředky a podskupinu 78 – silniční 

vozidla. Silniční vozidla jsou jednou z nejvýznamnějších položek struktury zboží 

zahraničního obchodu.  

 

 

 

 



 42 

3.3.1 Faktory ovlivňující zahraniční obchod se silničními vozidly 
 
K faktorům ovlivňujících zahraniční obchod se silničními vozidly patří: 

 

- výroba dopravních prostředků a zařízení; 

- přímé zahraniční investice; 

- domácí spotřebitelská a investiční poptávka; 

- zahraniční poptávka. 

 
 

Automobilový průmysl zaujímá vedoucí postavení v průmyslové výrobě ČR. Výroba 

motorových vozidel zažila ve sledovaném období nadprůměrný růst. Automobilový 

průmysl patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím v průmyslu. Toto odvětví je 

proexportně orientované. Okolo 80 % veškeré produkce směřuje do zahraničí. Třemi 

největšími výrobci osobních automobilů v ČR jsou Škoda Auto a.s., TPCA Czech s.r.o.      

a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Dále tvoří automobilový průmysl několik 

dalších výrobců osobních a nákladních automobilů, autobusů, přípojných vozidel                

a motocyklů a dodavatelé dílů a příslušenství. K předním výrobcům nákladních automobilů 

řadíme Tatra a.s. a Avia. Výrobě autobusů se věnuje Iveco Czech Republic a.s. a SOR 

Libchavy s.r.o. Výrobcem motocyklů je známá Jawa Motor s.r.o a z podniků 

soustřeďujících se na díly a příslušenství lze uvést například Lucas Varity s.r.o, Valeo 

Automoklimatizace s.r.o., Dura Automobative CZ k.s. či Ronal ČR s.r.o. 

Až ¼ veškerých přímých zahraničních investic v odvětvích zpracovatelského průmyslu 

připadala na výrobu motorových vozidel a dopravních zařízení. Díky těmto přímým 

zahraničním investicím byla realizována výstavba nových výrobních kapacit a rozšíření 

výroby v některých stávajících výrobních kapacitách, především těch, které se věnují 

výrobě součástek a náhradních dílů. 

Domácí spotřebitelská poptávka po osobních automobilech vzrostla, což vyvolalo tlak 

na dovoz těchto produktů. Naopak se snížila poptávka po nákladních automobilech, 

přívěsech  a návěsech.  

K růstu zahraniční poptávky napomohlo zavedení tzv. šrotovného, což je státní 

příspěvek za nákup nového automobilu při odevzdání starého vozu na vrakoviště, kde je 

ekologicky zlikvidován. Šrotovné by mělo zmírnit důsledky ekonomické krize promítající 

se v automobilovém průmyslu v poklesu poptávky po nových automobilech. Šrotovné bylo 

zavedeno v mnoha zemích EU, USA, Japonsku a Kanadě. Pro vývoz českých automobilů 
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bylo podstatné zavedení šrotovného zejména v Německu a Slovensku. V České republice 

k zavedení šrotovného nedošlo. Vyplácená částka se pohybuje v rozmezí 1000 – 2 500 

EUR (Semanová, 2010). 
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3.3.2 Vývoj vývozu a dovozu silničních vozidel 

 
V loňském roce opět automobilový průmysl poukázal na svou dominantní pozici 

v oblasti vývozu. Škoda Auto byla vyhlášena „Exportérem roku 2011“4.(Exportér roku, 

2011) Mezi 40 soutěžícími exportéry figurovalo dalších 15 firem z automobilového 

průmyslu. Jedná se například o Barum Continental, Bosch Diesel, Robert Bosch, Iveco 

Czech Republic, Tatra, Behr Czech, Gumotex a další (Šípek, 2011). 

 

Nyní se však pojďme podívat na vývoj vývozu a dovozu silničních automobilů 

v ČR v období 2000 – 2010. Postavení silničních vozidel v zahraničním obchodě se ve 

sledovaném období postupně posilovalo, naopak u dovozu docházelo k oslabení postavení 

silničních vozidel na celkovém dovozu.  

 
 
Graf 3.5 Srovnání vývoje vývozu silničních vozidel s vývojem celkového vývozu a 
vývozu strojů a dopravních prostředků v ČR v letech 2000 - 2010 
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 Zdroj: ČSÚ (2012h), vlastní zpracování 

 

                                                 
4 Soutěž „Exportér roku“ nabízí ojedinělou příležitost mezioborově porovnat výkonnost podniků a firem. 
Soutěž je pod záštitou Hospodářské komory ČR. V roce 2011 se jednalo o 17. ročník. Pořadateli této soutěže 
byli tradičně Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání  ČR. Soutěží se ve třech 
kategoriích – střední, velcí a krajští exportéři. Soutěžící podniky jsou do kategorií rozděleny dle objemu 
exportu. Rozhodujícím kritériem je procentní výše nárůstu tohoto objemu exportu v daném období.   
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V grafu 3.5 vidíme vývoj celkového vývozu v ČR, vývozu strojů a dopravních 

prostředků a vývozu silničních vozidel v letech 2000 - 2010.  

Můžeme si povšimnout, že v letech 2000 a 2001 rostl celkový vývoz, avšak  v  roce 

2002 bylo meziroční tempo růstu záporné. Byl zaznamenán pokles vývozu o 1,1 %. 

Příčinou tohoto poklesu byla globální finanční recese. V následujícím roce již došlo 

k růstu. Výrazný růst byl zaznamenán v roce 2004, kdy se ČR stala členskou zemí EU, 

čímž došlo ke zrušení bariér zahraničního obchodu. V tomto roce došlo k nárůstu vývozu 

až o 25,7 %, celkový vývoz představoval 1 722,7 mld. Kč. V dalších letech bylo meziroční 

tempo růstu podstatně nižší.  V roce 2008 došlo ke stagnaci vývozu. Meziroční tempo růstu 

činilo -0,2 %. V období ekonomické recese v roce 2009 byl pokles celkového vývozu        

o 13,5 % oproti předcházejícímu roku. Celkový objem produkce se tedy snížil na        

2 138,6 mld. Kč, oproti 2 473,7 mld. Kč v roce 2008. Roku 2010 byl zaznamenán nárůst   

o 18,4 %.  

Vývoz strojů a dopravních prostředků měl vzestupnou tendenci až do roku 2008. 

Nejvýznamnější růst byl zaznamenán v roce 2004, kdy bylo vyváženo o 27,5 % více strojů       

a dopravních prostředků oproti předchozímu roku. Nárůst vývozu strojů a dopravních 

prostředků představoval o 188,9 mld. Kč více než v roce 2003. Prvním rokem, kdy byl 

zaznamenán minimální pokles, byl rok 2008. Meziroční tempo růstu pokleslo o 0,9 %. 

Výraznější propad nastal až v následujícím roce, tehdy vývoz strojů a dopravních 

prostředků poklesl o 13,5  % a objem vývozu strojů a dopravních prostředků představoval  

1 145,5 mld. Kč. V roce 2010 již činilo meziroční tempo růstu 20,7 %.  

U silničních vozidel došlo  v důsledku recese k poklesu vývozu v roce 2002, prodej 

do zahraničí se snížil o 2,1 %. Roku 2003 se vyvezlo do zahraničí o 5,2 % více. Po vstupu 

do EU se vývoz silničních vozidel zvýšil až o 22,8 %. Až do roku 2005 zajišťovala vývoz 

osobních automobilů pouze Škoda Auto a.s., od roku 2005 se dalším vývozcem stala také 

kolínská automobilka TPCA, která vyváží především do Francie. V roce 2008 došlo ke 

snížení vývozu, meziroční tempo růstu bylo -5,6 % a objem vývozu byl snížen o 23,1 mld. 

Kč. Stejně tomu bylo i v roce následujícím, došlo k dalšímu poklesu, konkrétně o 5,5 %. 

V roce 2010 došlo ke zvýšení vývozu o 17,4 %.  
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Graf 3.6 Srovnání vývoje dovozu silničních vozidel s vývojem celkového dovozu a 
dovozu strojů dopravních prostředků v ČR v letech 2000 - 2010 
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Zdroj: ČSÚ (2012h), vlastní zpracování 

 

V tomto grafu vidíme vývoj celkového dovozu, dovozu strojů a dopravních 

prostředků a dovozu silničních vozidel v ČR v období 2000 – 2010. Celkový dovoz 

zaznamenal pokles v roce 2002, a to o 4,3 %, což činilo pokles o 59,9 mld. Kč. Výrazný 

nárůst dovozu nastal v roce 2004, kdy meziroční tempo růstu činilo 21,4 %. V roce 2008 

nastala stagnace dovozu, bylo dovezeno pouze o 0,6 % více než v předcházejícím roce. 

V období recese poklesl dovoz o 17,3 %. Celková hodnota dovozu se snížila o 417,5 mld. 

Kč. Výrazný nárůst nastal hned v dalším roce, do ČR bylo dovezeno o 21,2 % více.  

 Co se týče dovozu strojů a dopravních prostředků, pokles nastal v roce 2002, kdy 

k nám bylo dovezeno o 3,9 % dopravních strojů a prostředků méně než v roce 2001. 

V roce 2004 došlo k nárůstu dovozu o 21,4 %, toto výrazné navýšení bylo zapříčiněno 

vstupem ČR do EU. Ke stagnaci dovozu došlo v roce 2005, kdy byl zaznamenán pokles     

o 0,4 %. V letech 2006 a 2007 se meziroční tempo růstu pohybovalo okolo 18 %, v dalším 

roce došlo k poklesu dovozu o 3,2 %, což představuje pokles o 33,2 mld. Kč. 

V následujícím roce byl dovoz omezen až o 17,3 %. V roce 2010 byla celková hodnota 

dovezených strojů a dopravních prostředků    1 046 mld. Kč a meziroční tempo růstu činilo 

27,4 %.  
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 U silničních vozidel došlo k výraznému poklesu dovozu v roce 2002, kdy 

meziroční tempo růstu činilo jen 4,1 % oproti 21,5 % z předchozího roku. Výrazný nárůst 

byl opět zaznamenán po vstupu do EU, kdy dovoz silničních vozidel byl navýšen o 24,4 %. 

Roku 2005 bylo do ČR dovezeno stejné množství silničních automobilů jako v roce 

předchozím. V letech 2006 a 2007 se meziroční tempo růstu drželo na úrovni mezi           

15 – 16 %. Dovoz byl snížen v roce 2008 o 3,4 %, což představuje pokles o 7,1 mld. Kč. 

Ještě výraznější pokles dovozu byl zaznamenán v roce 2009, kdy došlo k omezení dovozu 

až o 20,5 %. Roku 2010 již došlo k navýšení meziročního tempa růstu na 13,8 % a do ČR 

byly dovezeny silničních vozidla v celkové hodnotě 182,5 mld. Kč.  

 

3.3.3 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se silničními vozidly 
 

 Veškerý zahraniční obchod ČR je z  85 % realizován v rámci EU. 

K nejvýznamnějším obchodním partnerům patří sousedé ČR v čele s Německem. Vývoz 

silničních vozidel se soustředí do deseti států EU. Do těchto státu jsou vyváženy až 4/5 

veškerého vývozu silničních vozidel. Nejvýznamnějším partnerem je Německo, kam bylo 

v roce 2009 vyváženo okolo 1/3 celkového vývozu silničních vozidel. Díky tomuto 

vysokému podílu Německa na našem vývozu je pro nás důležitý vývoj německé 

ekonomiky a spotřebitelské poptávky po automobilech.  Druhou příčku zaujímala Francie, 

její podíl byl však mnohem nižší než u Německa. Do Francie se vyváželo okolo 10 % 

veškerého vývozu.  Třetí místo obsadilo Slovensko.  
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Graf 3.7 Nejvýznamnější partneři - vývoz silničních vozidel z ČR v roce 2009 
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           Zdroj: Semanová (2010) 

 

Graf 3.8 Nejvýznamnější partneři - dovoz silničních vozidel do ČR v roce 2009 
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         Zdroj: Semanová (2010) 

 

Dovoz silničních automobilů je také zaměřen na EU, ale k dalším významným 

dovozcům patří také některé země mimo EU, například Japonsko a Korea. Přesto je však  

okolo 40 % silničních vozidel dováženo z Německa. Druhým nejvýznamnějším partnerem, 

co se týče dovozu byla v roce 2009 Francie, jejíž podíl na celkovém dovozu představoval 

cca 8 %. Na třetím místě bylo Polsko s podílem 7,1 %.  



 49 

4. Perspektivy vývoje do budoucnosti  
 

 V této kapitole se budeme soustředit na vývoj automobilového průmyslu. Nejprve 

shrneme vývoj v období 2000 – 2010, poté se budeme věnovat spotřebitelské poptávce, 

prodejnosti automobilů na počátku letošního roku, alternativním pohonům automobilů              

a nakonec se zaměříme na vizi silniční dopravy do roku 2030.  

 

4.1 Shrnutí vývoje automobilového průmyslu v ČR  

 

 V předchozí kapitole jsme se podrobněji věnovali vybraným makroekonomickým 

ukazatelům. Konkrétně jsme se zabývali vývojem podílu automobilového průmyslu na 

HDP, zaměstnanosti v automobilovém průmyslu, průměrných mezd v automobilovém 

průmyslu a podílem automobilového průmyslu na HDP. Sledovaným obdobím byly roky 

2000 – 2010. 

 

 Co se týče podílu automobilového průmyslu na HDP mohli jsme si povšimnout, že 

ve sledovaném období došlo k jeho mírnému poklesu v letech 2001 - 2003. V roce 2004 

došlo k minimálnímu nárůstu podílu automobilového průmyslu na HDP. Tento růst byl 

ovlivněn vstupem ČR do EU. Až v následujícím roce byla zaznamenána vyšší produkce 

automobilů v důsledku otevření evropských hranic. V roce 2007 nastal v automobilovém 

průmyslu boom. Docházelo k růstu spotřebitelské poptávky, čímž se nadále zvyšovala 

výroba automobilů. Roku 2008 se začala v ČR projevovat hospodářská krize, což vedlo 

k poklesu produkce. Ekonomickou recesí byl automobilový průmysl zasažen nejvíce v roce 

2009, přesto se výrobců podařilo zvýšit podíl automobilového průmyslu na HDP. 

V posledním sledovaném roce došlo k podstatnému navýšení tohoto podílu až na úroveň 

7,1 %.  

 Automobilový průmysl také patří k významným zaměstnavatelům ČR. V oblasti 

automobilového průmyslu v současnosti pracuje okolo 3 % všech zaměstnaných v ČR. 

Vývoj ve sledovaném období zaznamenal největší změny zejména v roce 2005, kdy bylo 

v automobilovém průmyslu zaměstnáno až o více než 13 % více pracovníků než v roce 

2004. Naopak největší propad v zaměstnanosti v odvětví automobilového průmyslu nastal 

v období ekonomické recese, tedy v roce 2009. V tomto roce došlo k propuštění více než 

16 000 zaměstnanců. Propouštěním však byli více postiženi agenturní zaměstnanci, 
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kmenových zaměstnanců se propouštění nijak výrazně nedotklo. Roku 2010 došlo ke 

snížení počtu zaměstnanců o 1 %. 

 Odvětví automobilového průmyslu patří k nadprůměrně placeným. Průměrné mzdy 

v automobilovém průmyslu přesahují průměrné mzdy v celém národním hospodářství. 

V průměru jsou tyto mzdy vyšší cca o 3 000 Kč. Nejvyšší nárůst průměrných mezd 

v automobilovém průmyslu byl v roce 2007, kdy byly mzdy pracovníků v automobilovém 

průmyslu vyšší o 8,7 % oproti předchozímu roku. Co se týče meziročního tempa růstu 

průměrných mezd v celém národním hospodářství byl největší růst zaznamenán v roce 

2001, kdy toto tempo činilo 8,5 %. S nadále rostoucími mzdami v automobilovém 

průmyslu se ČR přibližuje úrovni západních zemí EU. 

 Automobilový průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Přes 80 % všech 

vyrobených vozidel putuje přes hranice ČR. Vývoz automobilů představoval ve 

sledovaném období 15 – 17 % celkového vývozu ČR. U dovozu byl tento podíl nižší, 

dovoz automobilů se pohyboval okolo 8 %. Obchodní bilance je tedy kladná. Až do roku 

2007 měl vývoz silničních vozidel vzestupnou tendenci, jedinou výjimku tvoří rok 2002, 

kdy došlo k poklesu vývozu o 2,2 %. V letech 2008 a 2009 byl snížen počet vyvážených 

silničních vozidel o cca 5,5 %. U dovozu byl mírný pokles zaznamenán až v roce 2008, do 

té doby byl ve sledovaném období zaznamenáván růst. Výraznější propad dovozu 

silničních vozidel nastal v roce 2009, kdy do ČR bylo dovezeno o 20,5 % méně vozidel 

oproti roku 2008. Nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti automobilů je 

jednoznačně Německo. Do Německa směřuje až 1/3 veškerých vyvážených silničních 

vozidel. Naopak dovezená auta z Německa tvoří okolo 40 % všech dovezených silničních 

vozidel do ČR.  

 

 Na základě tohoto shrnutí můžeme bezesporu říci, že automobilový průmysl je 

jedním z nejvýznamnějších odvětví v ČR. Dle sledovaného vývoje v daném období si 

můžeme povšimnout, že automobilový průmysl je cyklickým odvětvím, tzn. že v období 

expanze dosahuje velmi dobrých výsledků, zatímco v období recese se dostává do 

problémů. Díky významnosti automobilového průmyslu v celém národním hospodářství, 

bude následující vývoj tohoto odvětví důležitý. Příznivý či nepříznivý vývoj výroby 

motorových vozidel se projeví v celkové produkci, zaměstnanosti, zahraničním obchodě     

a v mnoha dalších oblastech. 
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4.2 Vývoj spotřebitelské poptávky po automobilech 

 

 V této podkapitole svou pozornost zaměříme na vývoj spotřebitelské poptávky. 

Prvně se podíváme, jak tomu bylo v roce 2011 a poté se budeme věnovat předpovědím na 

letošní rok  a plánům našich nejznámějších automobilek.  

 

4.2.1 Spotřebitelská poptávka po automobilech v roce 2011 
 

V polovině roku 2011 došlo k propadu prodeje osobních automobilů v EU o 8 %. 

Na jednotlivých trzích však byly velké rozdíly. Například v Německu došlo naopak ke 

zvýšení prodeje osobních vozů o 9 %, ale v Itálii, Španělsku a Řecku byl zaznamenán 

pokles spotřebitelské poptávky. Poptávka se dostala pod tlak v důsledku ukončení 

šrotovného. Evropské automobilky svůj zájem tedy soustředily na rozvíjející se zahraniční 

trhy, jako jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína. V ČR došlo ke snížení prodeje nových 

osobních automobilů o  pouhých 0,8 %.  (Konec šrotovného udusil poptávku o nových 

autech, 2011) 

 

Vývoj spotřebitelské poptávky po automobilech v nejznámějších automobilkách ČR 

 

Největší odbyt zaznamenala tradičně značka Škoda. Na domácím trhu však došlo 

pouze k velmi mírnému zvýšení prodeje vozů Škoda. K nejprodávanějším modelům 

předchozího roku v ČR patřila Škoda Octavia, Škoda Fabia a Ford Focus. Škoda Octavia 

byla 34. nejprodávanějším vozem na světě a 10. nejprodávanějším vozem v Evropě. 

Celkově výroba v závodech Škoda v roce 2011 vzrostla o 15 %, ale musela být omezena 

výroba tříválců 1,2 HTP5 (Sajdl, 2011a) kvůli nižší poptávce po automobilech v mateřském 

koncernu Volkswagen v Jižní Americe. Důsledkem omezení výroby bylo snížení počtu 

směn. Toto omezení se dotklo okolo sta zaměstnanců. V loňském roce tržby  Škody 

vzrostly na 267 mld. Kč a zisk po zdanění až o 82 %. (Plavecký, 2012) 

  Přestože v období krize patřila kolínská automobilka TPCA k tuzemským 

výrobcům, kde výroba rostla, v minulém roce bohužel její výroba poklesla, konkrétně         

                                                 
5 Zkratka HTP (High Torque Performance) lze volně přeložit jako motor s vysokým kroutícím momentem. 
Tato zkratka označuje motory s velmi plochou křivkou kroutícího momentu. Škoda zkratkou HTP označuje 
své tříválcové motory. Tyto motory jsou vyráběny od roku 2002 a jsou dodávány do automobilů Škoda 
Fabia, Škoda Roomster, Volkswagen Fox, Volkswagen Polo, Seat Ibiza a Seat Cordoba.  
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o 8,5 % oproti roku 2010. V kolínském závodě bylo loni vyrobeno 270 705 vozů, což je 

nejméně od roku 2006, kdy byla zahájena výroba v plném náběhu. Výrobní kapacita je 

340 000 automobilů. Tržby této automobilky klesly o 23 % na 39,7 mld. Kč a zisky se 

snížily až o 74 %. Důvodem nižšího zisku byl pokles výroby. (Kolínské TPCA loni klesl 

zisk o tři čtvrtiny na 371 miliónů Kč, 2012) 

V loňském roce bylo v nošovické automobilce Hyundai Motor Manufacturing 

Czech na Frýdecko-Místecku vyrobeno 251 000 automobilů, což je o cca 50 000 vozů více 

oproti roku 2010. Růst výroby byl podmíněn přijetím 1000 nových zaměstnanců                 

a spuštěním třetí směny. V loňském roce se zde vyrábělo pět modelů – Hyundai i30,        

i30 cw, ix35, ix20 a Kia Venga. Výroba modelu Venga značky Kia byla v  květnu roku 

2011 ukončena  a přesunuta  do slovenského závodu Kia Motors v Žilině. Své vozy 

Hyundai Motor Manufacturing Czech loni vyvezla do 48 zemí Evropy, Blízkého Východu 

a severní Afriky. K nejvýznamějším odběratelům patřili Německo, Rakousko, Španělsko, 

Itálie a Rusko. Na domácím trhu byly prodány pouze 3 % veškerých vyrobených 

automobilů v Nošovicích. Čistý zisk této automobilky činil v loňském roce 140 mld. Kč. 

(Hyundai v roce 2011: 251.000 aut Made in Nošovice, 2012) 

 

4.2.2 Předpovědi vývoje spotřebitelské poptávky v roce 2012 
 

 V loňském roce se analytici domnívali, že poptávka po osobních automobilech 

v Evropě, zejména v západní Evropě, v roce 2012 výrazně poklesne v důsledku dluhové 

krize. Jestliže by nastal výrazný propad spotřebitelské poptávky, mohlo by to i český 

automobilový průmysl zasáhnout a posunout jej do recese. Výroba automobilů                   

a subdodavatelé tvoří v ČR téměř polovinu veškerého průmyslu. A jelikož v současnosti 

táhne českou ekonomiku pouze průmysl, mohl by být dopad propadu spotřebitelské 

poptávky docela zásadní. 

Zatímco v listopadu roku 2011 byla předpověď vývoje spotřebitelské poptávky po 

osobních automobilech v ČR negativní, v letošním roce jsou výhledy do budoucnosti 

optimističtější. V lednu letošního roku vzrostla poptávka po nových vozech o 11 %. Jen za 

leden bylo v Česku prodáno okolo 13 000 automobilů, z toho až 17 % tvořily vozy Škoda 

Octavia. K dalším nejprodávanějším modelům značky Škoda patří Fabia, Yeti a Superb.     

          U autobusů byl zaznamenán nárůst prodeje až o 125 % oproti lednu minulého roku. 

Ke zvýšení prodeje došlo i u nákladních automobilů. Naopak prodej nových motocyklů 
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v lednu poklesl o 3 %, ale dovoz ojetých motocyklů vzrostl o cca 12 %. Také dovoz 

ojetých vozů se v lednu letošního roku zvýšil, konkrétně o 7 % (V lednu rostl zájem o nová 

auta, 2012). 

Pokles prodeje motocyklů, který ČR prožívá již od roku 2009, by se měl letos 

zastavit. Dle předpovědí by tento rok mohlo být prodáno stejné množství motocyklů, 

mopedů nebo čtyřkolek jako loni. Vše však bude záviset na ekonomické situaci ČR, možný 

i mírný nárůst prodeje.  

Celosvětový prodej osobních automobilů by měl dle odhadů vzrůst o 4 %, tj. na    

68 miliónů vozů. V USA by mělo dojít ke zvýšení prodeje o 5 %, v  Německu by 

spotřebitelská poptávka měla stagnovat a v jižní Evropě pravděpodobně poptávka po 

automobilech klesne, převážně z  důvodu nízkého hospodářského růstu a úsporných 

opatření pramenících z dluhových problémů. U nákladních automobilů by však 

celosvětově mělo dojít ke zvýšení prodeje o 7 %, zejména díky zvyšující se poptávce 

v Japonsku, USA a Rusku (VDA: Světový automobilový trh napřesrok stoupne o čtyři 

procenta, 2011). 

Do roku 2018 by výroba osobních automobilů měla stoupnout o 45 %, což 

představuje zhruba 105 miliónů vozidel ročně. S nejrychlejším růstem výroby se počítá 

v Brazílii, Číně, Indii a Rusku (Opel: Poptávka po autech v Evropě napřesrok výrazně 

klesne, 2011). 

 

Reálné mzdy – faktor ovlivňující spotřebitelskou poptávku 

 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících vývoj spotřebitelské poptávky je vývoj 

reálných mezd v ČR. Předpovědi analytiků nejsou nijak růžové. Lidé si ani v letošním roce 

nepolepší. Důvodem bude vyšší očekávaná inflace, která nepovolí růst reálných mezd. 

Přestože lidé budou mít vyšší plat, budou si moci za své peníze koupit méně než 

v předchozím roce. Vedle inflace také k poklesu reálných mezd přispívá přístup samotných 

zaměstnavatelů. Vysoká nezaměstnanost, která i nadále roste, nenutí zaměstnavatele ke 

zvyšování mezd. Dle údajů zveřejněných ČSÚ na počátku letošního března vzrostly 

nominální mzdy o 2 %, reálné mzdy však poklesly o 0,4 %. Tento pokles je odrazem 

nepříznivé ekonomické situace v ČR. Opět se vrátila recese. Ta nutí podniky šetřit, roste 

nezaměstnanost a  zvyšování mezd tedy v současnosti nepřipadá v úvahu. Bohužel ceny 

rostou nejrychleji za poslední tři roky (ČSÚ, 2012). 
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Prodejnost automobilů v lednu a únoru 2012 

 

V obrázku 4.1 vidíme prodejnost vybraných značek automobilů v lednu a únoru 

letošního roku. Můžeme si povšimnout, že první příčku zaujímá tuzemská značka Škoda,       

ve sledovaném období bylo v ČR prodáno 8 708 vozů značky Škoda. Oproti stejnému 

období minulému roku bylo prodáno o 511 vozů více. Ještě vyšší nárůst však zaznamenala 

nošovická automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech. V letošním lednu a únoru  

bylo prodáno o 595 vozů značky Hyundai více než v loňském roce ve stejném období.      

A trojku nejprodávanějších vozů uzavírá Volkswagen, který letos prozatím prodal 2 161 

automobilů. Jediným prodejcem vozů, který bohužel zaznamenal  výraznější pokles  

prodeje o 649 vozů oproti sledovanému období loni je Renault. K mírnému poklesu došlo 

také u vozů Dacia, konkrétně o pouhých 20 aut. Dalšími významnými prodejci automobilů 

v ČR jsou Ford, Peugeot, Kia, Citroën , Nissan, Toyota, BMW, Audi, Chevrolet                  

a Mercedes.  

 

Obrázek 4.1 Prodej aut v ČR v lednu a únoru roku 2012 
 

 
Zdroj: Prodej osobních aut v lednu roste, nejvíc na odbyt jdou škodovky (2012) 
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Plány výrobců osobních automobilů v ČR pro rok 2012 

 

Nejznámější česká automobilka – Škoda Auto očekává růst, ten si však vyžaduje 

investice, zejména do rozšíření výrobních kapacit. Konkrétně bude v tomto roce 

investováno do mladoboleslavského závodu, kde se plánuje zvýšení výroby modelu 

Octavia z 800 vozů na 1 200 vozů denně. V závodě v Kvasinách se počítá s navýšením 

výroby modelu Yeti o 100 000 aut ročně a mladoboleslavský závod je momentálně 

přestavován, aby zde na konci letošního roku mohla být zahájena výroba dvojspojkové 

převodovky. Škoda předpokládá, že do roku 2018 dojde ke zvýšení poptávky v Rusku na    

4 milióny vozů ročně, v Indii na 5,7 miliónů vozů ročně a v Číně až na 29 miliónů ročně. 

Což by znamenalo zdvojnásobení současných výsledků. (Plavecký, 2012) 

Kolínská automobilka TPCA musí v letoším roce omezit svou výrobu. Dle 

předpokladů bude vyrobeno o 1/5 méně vozů oproti loňskému roku. Omezení výroby je 

následkem snížení zahraniční poptávky, zejména v zemích západní Evropy. Na domácím 

trhu došlo k mírnému nárůstu prodeje. V letošním roce uvede automobilka na trh nové 

modernizované podoby všech tří vyráběných modelů, tj. Toyoty Aygo, Citroënu C1           

a Peugeotu 107. (O malá auta není zájem, kolínská TPCA výrazně omezuje výrobu, 2012) 

Na počátku tohoto roku začala automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech 

sériově vyrábět vozy Hyundai i30 nové generace. Výroba předchozí verze byla ukončena 

na konci minulého roku. Tento model je prodejný od 1. února 2012. Výroba modelu 

Hyundai i30cw bude ukončena letos v létě. Cílem letošního roku je pro nošovickou 

automobilku růst dvouciferným tempem, desetiprocentní podíl na trhu a prvenství ve svých 

třídách pro modely Hyundai i30, ix20 a ix35 (Hyundai: Výroba nové generace i30 

v Nošovicích zahájena, 2012). 

 

Luxusní vs. malé automobily 

 

 Roku 2011 byl zaznamenán nárůst prodeje ojetých luxusních vozidel. Oproti roku 

2010 bylo v  ČR prodáno o 113 % více ojetých luxusních vozidel. Rok 2012 úspěšně 

pokračuje v trendu, který poukazuje na stále se zvyšující zájem o ojeté luxusní automobily 

(Popela, 2012). 

 Prodej nových luxusních vozidel by letos měl celosvětově vzrůst až o 8 %. Na 

evropském trhu se však očekává stagnace poptávky po luxusních vozech. Výrazný růst se 
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nabízí v Číně a USA. Největším producentem luxusních vozů na světě je německá 

automobilka BMW6 (Geršlová, 2011), která bude svou výrobu posilovat v zemích, kde je 

silná poptávka po luxusních autech, tj. v Číně, Indii a Latinské Americe (BMW: Poptávka 

po autech letos poroste, zejména po luxusních, 2012). K růstu odbytu výkonných                

a luxusních aut také přispívají vysoké ceny paliv. Přestože se to zdá nelogické, je tomu tak. 

Asi by mělo platit, že čím vyšší cena paliva, tím vyšší poptávka po úsporných vozech, ale 

ve skutečnosti je tomu naopak. Jedná se o celosvětový trend, kde významnou roli hrají 

státy v oblasti Perského zálivu, kde se s ropou obchoduje. Jestliže dojde ke zvýšení ceny za 

barel ropy, polepší si ti, kteří ropu prodávají a tito lidé si pak budou chtít udělat radost 

nějakým novým luxusním a výkonným vozem.  

 O malé automobily zájem klesá. V ČR musí kolínská automobilka TPCA omezit 

výrobu. Od května dojde ke zkrácení pracovního týdne na čtyři pracovní dny a počet směn 

se sníží ze tří na dvě. Dle odhadů by automobilka TPCA měla vyprodukovat o 1/5 vozů 

méně než v roce 2011. Kvůli poklesu výroby přišla automobilka s programem, jak udržet 

pracovní místa. Někteří kmenoví zaměstnanci (cca 155) budou vysláni na půl roku do 

sesterských závodů, pravděpodobně na Slovensko. Se 150 agenturními zaměstnanci            

a zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu určitou bude v květnu ukončena smlouva      

(O malá auta není zájem, kolínská TPCA výrazně omezuje výrobu, 2012). Toto omezení je 

důsledkem snížení spotřebitelské poptávky v největších odběratelských zemích, ke kterým 

patří Německo, Francie, Itálie, Velká Británie a Holandsko. Na domácím trhu, kde však 

směřuje nepatrné procento veškeré výroby, došlo naopak ke zvýšení spotřebitelské 

poptávky. Automobilky musí pružně reagovat a přizpůsobovat svou výrobu spotřebitelské 

poptávce, proto došlo v kolínské automobilce ke snížení produkce.  

  

4.3 Automobily na alternativní pohony 

 

Počet automobilů na celém světě neustále roste a kvůli redukci ekologické zátěže 

roste tlak na jejich výrobce na snižování emisí a hledání alternativních paliv a typů 

pohonů. Cena tradičních pohonných látek, jako jsou benzín a nafta, nadále stoupá a proto 

dochází ke zvyšujícímu se zájmu o alternativní zdroje paliv. Možností existuje hned 

několik.   
                                                 
6 BMW – německá firma vyrábějící automobily, motocykly a motory. K jejím hlavním dceřinným firmám 
patří Mini, Rolls-Royce a bývalé skupiny Rover. Hlavním sídlem je Mnichov. Společnost má více než 150 
poboček po celém světě. Značka BMW je v dnešní době synonymem sportovního a dynamického vozu 
s vysokými nároky na inovace a moderní design.  
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4.3.1 Varianty alternativních pohonů  
 

Nejvyužívanějším alternativním pohonem je LPG7.  K jeho výhodám patří velmi 

nízká cena, podstatně slušná dostupnost stanic a využitelnost i u starších typů vozidel. 

Nevýhodami jsou úbytek výkonu a zákaz vjezdu do podzemních garáží (Základní 

informace o LPG a o jízdě na zkapalněný ropný plyn, 2011). 

Druhou možností je CNG.8 Zájem o vozy s CNG rok od roku roste. Od letošního 

roku se sice i na CNG vztahuje spotřební daň, ale i tak zůstává cena velmi příznivá. Nyní 

jezdí v ČR na CNG asi 3 500 vozů. Ke kladům u vozidel s pohonem na CNG patří nižší 

cena, širší nabídka vozů, žádný úbytek výkonu, CNG má také vysoké oktanové číslo           

a jedná se o ekologicky čisté palivo. Mínusem u vozů na CNG je malé pokrytí stanic           

a zmenšení zavazadlového prostoru kvůli umístění nádrže. V ČR je CNG využíván 

převážně jako pohon autobusů MHD. Ve většině zemí EU mohou vozy s pohonem na 

zemní plyn parkovat bez omezení, tedy i v podzemních garážích, což je velkou výhodou 

oproti vozů s pohonem na LPG. V ČR tomu tak nebylo vždy. Muselo dojít k legislativní 

úpravě, která platí od 27. září 2011 (Sajdl, 2011b). 

Také biomasa, a z ní vzniklý bioplyn, je považován za jednu z možností. 

Nevýhodou biomasy je sezónní charakter výroby po obdobích sklizní a malá výtěžnost 

z velkých zemědělských ploch. Řepka vyžaduje časté chemické ošetřování, což 

samozřejmě není ekologicky přívětivé. Toto palivo by mohlo sehrát důležitou roli 

v kontinentech s příznivými klimatickými podmínkami – Jižní Amerika a Afrika. Avšak 

v těchto krajích bude hrát prim pěstování plodin zabezpečujících výživu obyvatelstva. 

Takže s rozšířením osévaných ploch nelze počítat. Bioplyn lze z biomasy získat buď 

termochemickým způsobem, tj. zplynováním biomasy nebo biochemickým způsobem,      

tj. methanolové kvašení, při čemž je nutno vyloučit kyslík. Pro použití je však potřeba jej 

vyčistit, stejně jako zemní plyn, což je velmi nákladné a proto nemá v současnosti využití 

jako motorové palivo (Apetaur, 2002). 

Další alternativou jsou elektromobily. U nás je zatím nabídka elektromobilů velmi 

omezená. Vozy většinou vznikly na základě spolupráce Mitsubishi, Citroën a Peugeot. 

Dalším prodejcem je také koncern Daimler. Jedná se o malá auta, vhodná pro městský 

                                                 
7 Zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas) v překladu znamená zkapalněný ropný plyn, což je směs 
uhlovodíkových plynů (propan-butanu), která se používá jako palivo pro zážehové motory.  
 
8 Zkratka CNG (Compressed Natural Gas) v překladu znamená stlačený zemní plyn, využívající se jako 
pohon automobilů. Jedná se o směs uhlovodíků, jejíž hlavní složkou je metan.  
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provoz. Výhodami elektromobilu jsou nízké provozní náklady, nulové emise, nízká 

hlučnost vozidel    a pěkný image. Naopak k negativům patří extrémně vysoká pořizovací 

cena, málo dobíjecích míst, velmi dlouhá doba dobíjení a krátký dojezd (maximálně      

100 – 140 kilometrů) (Kameš, 2004). 

K dalším alternativním pohonům patří také vodíkový pohon, který je nazýván 

pohonem budoucnosti. Zdroje vodíku jsou totiž nevyčerpatelné. V současnosti je však cena 

velmi vysoká a výroba velmi náročná (Apetaur, 2002). 

Fenoménem prvního desetiletí 21. století se stal hybridní pohon. Využívá se 

kombinace spalovacího motoru s  elektromobilem a dva zásobníky energie. Podstatou 

hybridních automobilů je snížení spotřeby pohonných hmot a výrazně nižší produkce 

emisí. Spotřeba hybridních motorů bývá velmi nízká a většinou jsou tyto vozy schopny si 

samy dobíjet baterie. Nevýhodou je velmi vysoká pořizovací cena, vyšší hmotnost             

a poruchovost. Lídry v oblasti hybridních pohonů jsou japonské automobilky Honda           

a Toyota (Kameš, 2004). 

 

Dle předpovědi analytiků však alternativním pohonem budoucnosti určitě nebude 

LPG a CNG. Zemní plyn se pravděpodobně bude využívat na výrobu kapalných paliv. 

Vývoj elektromobilů se taky nijak nehnul z místa a i po letech zůstává problém s krátkým 

dojezdem. Další vývoj alternativních pohonů se bude asi ubírat směrem k vodíku. Jedná se 

o asi nejefektivnější způsob uchovávání energie. Dojezd vodíkových aut je srovnatelný se 

současnými benzínovými a čerpání zabere jen chvilku, na rozdíl od dobíjení elektromobilů. 

Jedinou překážkou zůstává cena těchto automobilů (Hradecký, 2012). 

Alternativní pohony mají v ČR dveře otevřené, růstu zájmů zákazníků brání vyšší 

pořizovací ceny, ale i technické překážky a problémy s vybaveností silnic na alternativní 

pohon. Širší zavedení automobilů na alternativní pohony v tuzemsku jsou tedy spíše 

otázkou příštích let.  

 

4.3.2 LPG vs. benzín vs. nafta  
  

 Jestliže ceny tradičních pohonných hmot nadále porostou je možné, že zatím 

nejvyužívanější alternativní pohony -  LPG nebo CNG se stanou nedostatkovým zbožím.  

Spotřeba benzínu pravidelně klesá již od roku 2005. Důvodem poklesu je přechod 

k dieselovým motorům. Výhodou automobilů s dieselovými motory je nižší spotřeba. 
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Jestliže by došlo ke snížení spotřební daně nafty, podíl aut s dieselovými motory by nadále 

rostl. Poptávka po plynu bude pravděpodobně růst, avšak podíly nafty nebo benzínu 

nemůžou prozatím vůbec ohrozit.   

 Ceny benzínu a nafty vycházejí z cen rafinérií. Podle dohody jsou ceny pohonných 

hmot v EU stejné. Cena se stanovuje na burze v Rotterdamu. O tom za kolik však skutečně 

za benzín či na naftu zaplatíme rozhodují distributoři a prodejci. Marže obchodníků tvoří 

z celkové ceny pohonných hmot zhruba 5 %. A další významnou položkou při tvorbě ceny 

pohonných hmot tvoří daně – spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Do státní pokladny 

putuje okolo 20 Kč za každý litr. Dalšími klíčovými faktory ovlivňujících ceny pohonných 

hmot je také kurz koruny k americkému dolaru. Nyní se výrazný pokles cen pohonných 

hmot neočekává. Jan Lener ze společnosti Broker Consulting9 (Broker Consulting, 2012) 

se ke změnám cen pohonných hmot vyjádřil takto: „Zvyšující se poptávka, lepší počasí, 

vývoj měnových kurzů a geopolitické rizika v kombinaci s vysokými zdaněními posilují 

znatelné zlevnění do říše snů.“ (ČSÚ: Ceny pohonných hmot dále zdražily na nové 

rekordy, 2012). 

 Analytici varují, že drahé pohonné hmoty budou mít negativní vliv na celou 

ekonomiku. Už nyní pozorujeme, jak se rostoucí ceny pohonných hmot promítají do stále 

vyšší inflace. Rostoucí ceny ropy jsou obzvláště nepříjemné v současné situaci, kdy 

domácí ekonomika stagnuje a vláda je nucena přistupovat k restriktivním fiskálním 

krokům.  

 Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu10 (ČAPPO, 2012)             

a obchodu uvedl, že  letošním roce se očekává snížení poptávky po tradičních pohonných 

hmotách. U benzínu by poptávka mohla klesnout o 8 % a u nafty okolo 3 – 5 % (Drahé 

pohonné hmoty sníží spotřebu v řádech procent, míní experti, 2012). 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Broker Consulting je společnost zabývající se nezávislým finančním poradenstvím. Společnost byla 
založena roku 1998 v Plzni a zabývá se konzultacemi, zprostředkováním a poradenstvím v oblasti finančního 
a sociálního zabezpečení osob a rodin, investičním poradenstvím pro fyzické i právnické osoby, tvorbou 
sociálních programů s využitím daňových zvýhodnění pro podniky a společnosti a mnohým dalším.  
10 Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je sdružení petrolejářských společenství 
založené roku 1992. Sdružení se zabývá zpracování a přepracováním ropy na ropné výrobky, nákupem a 
prodejem ropy a ropných produktů, přepravou a skladováním ropy a ropných produktů, výzkumem a 
vývojem v petrolejářském průmyslu atd.  
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4.4 Vize silniční dopravy do roku 2030 

 

V této části kapitoly budeme vycházet z Vize silniční dopravy v roce 2030, což je 

strategická vize rozvoje silniční dopravy Technologické platformy Silniční doprava. Tuto 

vizi vypracovala pracovní skupina Energie a alternativní zdroje11 (Technologická 

platforma Silniční doprava, 2012), pod vedením Vladimíra Adamce.  

 

 V roce 2020 bude po světě jezdit asi 1,1 miliard vozidel. Jejich počet nadále poroste      

a o deset let později je odhadovaný počet vozidel 1,4 miliardy. V roce 2050 se předpokládá    

2,4 miliard vozidel. K provozu automobilů je potřeba zajistit dostatečné energetické zdroje 

spolu s minimalizací negativního vlivu na životní prostředí. Řešením je snížení spotřeby 

motorových paliv a jejich postupná náhrada alternativními palivy.  

 V ČR se podíl spotřeby energie pro silniční dopravu na celkové spotřebě energie 

odhaduje v roce 2015 na 20,2 % a v roce 2020 na 19,3 %. Provoz motorových vozidel je 

v ČR z  94,4 % závislý na motorových palivech z ropy.  

 K důvodům nahrazení motorových paliv z ropy alternativními palivy patří snížení 

nezávislosti na neobnovitelných fosilních zdrojích, snížení vlivu spalování fosilních paliv 

na stav ovzduší, zvýšení využívání domácích zdrojů a zmenšení závislosti na dovozu 

fosilních paliv.  

 EU si do roku 2020 stanovila cíl – nahradit 20 % ropných produktů v dopravě 

jinými alternativními pohony. Z nichž má 10 % tvořit CNG, 8 % biopaliva a zbylá 2 % 

mají být nahrazena jinými zdroji. V roce 2010 byla EU vydána strategie energetické 

politiky  pro roky 2011 – 2020. Cílem této strategie je zajistit bezpečnou, jistou, 

udržitelnou a cenově dostupnou energii pro průmysl i běžné spotřebitele. Evropská komise 

chce také více podpořit výzkum a vývoj tzv. zelených technologií pro automobily                

a postarat se o rozšíření dobíjecích stanic pro elektromobily.  

 Celosvětová spotřeba motorových paliv neustále roste, především v asijských 

rozvojových zemích a zemích Jižní Ameriky. Stagnovat a klesat bude v Severní Americe          

a v Evropě. Celková spotřeba energií poroste do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010         

                                                 
11 Technologická platforma Silniční doprava je národní platforma, navazující na evropskou platformu. Tyto 
platformy slouží k rozvoji evropského výzkumného prostoru. V ČR působí 3 národní technologické 
platformy (TP) – TP interoperabilita železniční infrastruktury, TP letectví a kosmonautika a TP vozidla pro 
udržitelnou dopravu. TP Silniční doprava slouží k operativnímu propojení významných subjektů v oboru 
silniční dopravy, posilování spolupráce na evropské, národní i regionální úrovni, vypracovávání 
strategických vizí rozvoje silniční dopravy, prosazování udržitelného rozvoje atd.  
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o 5,8 %, poté bude stagnovat a v roce 2030 poklesne o 2 % oproti roku 2020. V tabulce     

č. 4.1 můžeme vidět odhadovanou spotřebu fosilních motorových paliv v letech           

2015 – 2030. 

 

Tabulka 4.1 Odhad světové spotřeby fosilních motorových paliv (mil. tun/rok) 
rok benzín nafta 
2015 972 1 332 
2020 1 008 1 440 
2025 1 044 1 548 

2030 1 080 1 660 
Zdroj: Adamec et al. (2010) 

  

V letech 2020 – 2030 dojde ke stagnaci spotřeby motorových paliv ve prospěch 

elektropohonu, CNG a vodíku. Přestože spotřeba vodíku a CNG poroste, tak v roce 2013 

nepřesáhne podíl 14 % celkové spotřeby energie pro dopravu.  

 

4.4.1 Faktory ovlivňující vývoj v silniční dopravě do roku 2030 
 

Stárnutí populace 

 Předpokládaný podíl starších osob 65 let v roce 2030 je 23 %. V polovině            

21. století tento podíl překročí 30 %. 

 Tyto změny se samozřejmě projeví i v mobilitě. V důsledku vyšších výdajů ve 

formě důchodů dojde k omezování veřejných výdajů na dopravu, rozšiřování infrastruktury 

a její údržbu. 

 

Zlepšování životního prostředí 

 Tlak na snižování environmentálních dopadů dopravy na životní prostředí se bude 

nadále zvyšovat. 

 

Urbanizace 

 Koncentrace obyvatel do měst je prvkem současného vývoje. Tento trend bude 

nadále pokračovat, proto je důležité mít kvalitní městskou dopravu.  
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4.4.2 Vývojové trendy paliv v období 2010 – 2030 
 
 
 Stále výrazněji se v budoucnu bude projevovat nedostatek fosilních zdrojů pro 

výrobu kapalných pohonných hmot. Důsledkem toho bude zvyšování cen pohonných 

hmot, doprovázené tlakem na omezování spotřeby v důsledku znečišťování ovzduší. 

 Dle předpokladů poklesne cena technologií k výrobě alternativních paliv, což 

povede ke snížení cen samotných alternativních paliv. 

 

Kapalná motorová paliva 

 Spotřeba benzínu bude nadále klesat, naopak spotřeba nafty poroste, ale v roce 

2017 se ustálí na 4 286 tisících tunách. Poté bude následovat další snížení spotřeby nafty až 

na úroveň  4 202 tisíc tun. Do roku 2020 se na trhu neobjeví žádné nové kapalné motorové 

palivo fosilního původu.  

 

Plynná motorová paliva 

 Spotřeba LPG bude stagnovat, avšak spotřeba CNG až do roku 2020 poroste. 

Využití vodíku a bioplynu bude do roku 2020 zanedbatelné. Po roce 2020 bude klesat 

spotřeba LPG     a spotřeba CNG bude zaznamenávat další nárůst. Očekává se, že spotřeba 

CNG bude tvořit 13 % celkové spotřeby energie na dopravu. Spotřeba vodíku se začne 

projevovat až po roce 2020. Uplatnění však bude záviset na jeho ceně. V tabulce č. 4.2 

vidíme odhadovaný počet vozidel na plynná  motorová paliva v letech 2010 – 2030.  

 

Tabulka 4.2 Odhadovaný počet  vozidel na plynná motorová paliva (ks) 
rok LPG CNG vodík  bioplyn 
2010 256 000 3 500 1 0 
2015 290 000 13 000 10 50 
2020 325 000 55 000 20 200 
2025 300 000 400 000 150 300 

2030 150 000 800 000 500 400 
Zdroj: Adamec et al. (2010) 

 

Alternativní pohony 

 Po letošním roce se očekává nárůst hybridních automobilů. V roce 2020 by jich 

mělo být provozováno okolo jednoho miliónu. Elektromobily čekají na svůj nástup po roce 

2013. Po roce 2020 by jich dle předpovědí mělo být více jak sto tisíc. V roce 2015 se 

očekává provoz 250 000 elektromobilů a v roce 2030 a 400 000.  
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 Celkový vývoj bude ovlivněn dostupností zdrojů, jejich cenou, mírou zdanění 

energetických produktů pro dopravu, mírou tlaku na další snižování emisí, konstrukcí 

vozidel se sníženou spotřebou, zavedením nových technologií výroby fosilních                    

a alternativních paliv    a přesunem jednotlivých segmentů silniční  dopravy na jiné druhy 

dopravy. 

 

 V tabulce 4.3 vidíme podíl jednotlivých druhů energie pro dopravu. Jak si můžeme 

povšimnout, podíl motorových paliv z ropy bude nadále dominantním palivem. Bude tomu 

tak ještě zhruba 25 let, proto je důležité se nadále zabývat vývojem dieselových a 

benzínových motorů. Automobily se spalovacími motory na fosilní paliva tedy zůstanou 

nadále nejrozšířenějšími. Po roce 2013 začne růst spotřeba plynných paliv a po roce 2015 

se také zvýší spotřeba elektrické energie. (Adamec et al., 2010) 

 

Tabulka 4.3 Podíl jednotlivých druhů energie pro dopravu (%) 

rok 
motorová paliva z 

ropy 
plynná 
paliva z toho vodík elektrická energie 

2010 96,1 1,7 0 2,2 
2015 95,5 2,3 0 2,2 
2020 92 5,6 0,1 2,4 
2025 90,1 6,4 0,2 3,4 

2030 78 13,2 0,8 8,8 

Zdroj: Adamec et al. (2010) 

   

 Na závěr tedy můžeme říct, že v letošním roce čeká náš automobilový průmysl růst 

spotřebitelské poptávky. Celosvětově se také očekává růst prodeje, avšak například v jižní 

Evropě bude poptávka stagnovat. K uspokojení poptávky by automobilky měly zvyšovat 

svou produkci. S tím počítá mladoboleslavská Škoda, která investuje do rozšíření výroby. 

Nošovická Hyundai Motor Manufacturing Czech letos na trh uvedla nové modely. 

Hlavním cílem nošovické automobilky je dvouciferné tempo růstu. Jedinou automobilkou 

osobních aut v ČR, která bude muset omezit svou výrobu je kolínská TPCA. Kvůli 

snižující se poptávce po malých automobilech v západních zemích Evropy musí TPCA 

snížit svou produkci. V ČR také roste zájem o luxusní automobily, jak už o nová, tak           

i o ojetá. Bohužel naopak klesá zájem o malá auta.  

 Co se týče motorových paliv, nejrozšířenějšími zůstávají nadále tradiční fosilní 

motorová paliva – benzín a nafta. Podíl dieselových automobilů nadále roste, naopak 
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benzínových automobilů postupně ubývá. Se zvyšující se cenou těchto pohonných hmot 

však přichází na řadu také alternativní pohony. V současnosti je nejrozšířenějším LPG, 

v budoucnu by jej však měl nahradit CNG. Bioplyn a bionafta jsou prozatím díky své 

vysoké ceně a výroby v malém množství téměř nevyužívány. Automobily na elektřinu 

teprve na svůj velký příchod čekají. Jejich nabídka je prozatím v ČR velmi omezená. 

Dalším alternativní pohonem je vodík, který je považován za palivo budoucnosti. Prozatím 

je však jeho využití nepatrné, protože jeho cena je velmi vysoká a výroba náročná. 

Poslední možností je hybridní automobil, který je také zatím v ČR využíván velmi málo. 

Počet hybridních automobilů by měl vzrůst po letošním roce. V ČR se na rozmach 

využívání alternativních pohonů teprve čeká. V pořízení automobilů na hybridní pohony 

lidem brání vysoká pořizovací cena, problémy s nevybaveností silnic a nedůvěra. 

Automobily s alternativními pohony v ČR jsou tedy otázkou dalších let.  
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5. Závěr 
 

 Automobilový průmysl byl ve 20. století hlavním tahounem technologického 

pokroku. V první kapitole jsme se věnovali historickému vývoji automobilového průmyslu 

u nás. Historie je i pro následující vývoj důležitá. Zaměřme se tedy jen na nejdůležitější 

fakta z historie.  

Už na konci 19. století začalo Československo rozvíjet svůj automobilový průmysl. 

Jen dalších pět zemí se v této době zabývalo rozvojem automobilového                  

průmyslu -  Německo, Itálie, Velká Británie, Francie a USA. V období do roku 1945 byly 

ve výrobě zaznamenány velké výkyvy. V roce 1920 došlo k prudkému růstu. Avšak o deset 

let později, v období velkého hospodářské krize došlo k prudkému poklesu výroby.  V roce 

1897 byl v Kopřivnici sestaven náš  první automobil – Präsident. Dalším významným 

mezníkem byla první světová válka. Došlo k omezování výroby osobních aut a k růstu 

výroby nákladních aut a zemědělských strojů. Ve 20. letech 20. století automobilový 

průmysl stagnoval. Jedním z důvodů bylo dovozní clo a daně.  

 V druhém období (1945  - 1989) byl vývoj ovlivněn druhou světovou válkou. 

Došlo ke znárodnění podniků a  byl zaveden systém centrálně plánované ekonomiky. 

Významným rokem byl rok 1949, kdy byla založena RVHP. Obchod byl tedy přesměrován 

ze západních zemí do zemí střední a východní Evropy. Výhodou členství byla zajištěnost 

odbytu, avšak negativem byla nízká kvalita výrobků. I v tomto období byla znát cykličnost 

odvětví.  

 Posledním období je datováno po roce 1989, kdy došlo k přechodu na tržní 

hospodářství. Byla provedena transformace. Podniky byly privatizovány. Mnohdy byly 

odkoupeny zahraničními investory.  

 

 Co se týče vlivu automobilového průmyslu na vybraných makroekonomických 

ukazatelích, můžeme si povšimnout, že jeho podíl neustále, až na drobné výjimky, roste. 

Prvním zvoleným ukazatelem byl podíl automobilového průmyslu na HDP. V současnosti 

se pohybuje okolo 8 %. Největší boom byl ve sledovaném období zaznamenán v roce 

2007. Bohužel v následujícím roce došlo k poklesu produkce z důvodu počátku krize. 

Potěšujícím faktem je, že přestože byl automobilový průmysl krizí zasažen nejvíce v roce 

2009, jeho podíl na HDP oproti roku 2008 vzrostl.  
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 Druhým sledovaným ukazatelem byla zaměstnanost. Automobilový průmysl zabírá 

3 % na celkové zaměstnanosti a v odvětví zpracovatelského průmyslu až 11 %. Růst počtu 

zaměstnanců je důsledkem růstu spotřebitelské poptávky. Toto tvrzení bylo potvrzeno 

v letech 2008 -2009, kdy došlo k velkému propadu zahraniční poptávky, logicky tedy 

musela být omezena výroba, s čím také souvisí propouštění zaměstnanců. Bylo propuštěno 

přes 16 000 pracovníků. Krize se však více dotkla dodavatelských firem než samotných 

automobilek.  

 Dále jsme svou pozornost věnovali průměrným mzdám. Automobilový průmysl je 

nadprůměrně placeným odvětvím v ČR. Zvyšující se mzdy zaměstnanců v automobilovém 

průmyslu jsou odrazem zvyšující se poptávky. S rostoucími mzdami však také souvisí 

zvyšující se požadavky vzdělání a kvalifikaci pracovníků. Zaměřili jsme se také na 

průměrné mzdy dle krajů. Nejvyšší průměrná mzda byla v roce 2009 v  Praze a naopak 

nejvyšší v Moravskoslezském kraji. Rozdíl představoval necelých deset tisíc korun. Také 

jsme se podívali na výše průměrných mezd dle pozic.  

 Automobilový průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Cca 80 % veškeré 

produkce je určeno k vývozu, z toho okolo 90 % směřuje do EU. Největším vývozcem je 

Škoda Auto, a. s.. K faktorům ovlivňujícím zahraniční obchod se silničními vozidly patří 

produkce, přímé zahraniční investice a tuzemská i zahraniční poptávka. V ČR nadále roste 

vývoz i dovoz silničních vozidel. Co se týče teritoriální struktury je naším největším 

obchodním partnerem Německo. Druhou příčku ve vývozu zabírá Francie a poté 

Slovensko. K nám je nejvíce vozů dováženo z Německa, Francie a Polska.  

 

 Na základě této deskriptivní analýzy můžeme říci, že význam automobilového 

průmyslu pro ČR neustále roste. Jeho nevýhodou je však přílišná závislost na zahraničí.  

K charakteristickým rysům tohoto odvětví patří cykličnost. Vyvstává tedy otázka, zda je 

přílišná závislost na zahraničí v kombinaci s cykličností odvětví správná. Snadno dochází 

k přenosu recese z jiných zemí do naší ekonomiky. Stejně tak je však na naše území 

přenášena konjunktura. Je nutno říci, že automobilový průmysl je silně poznamenán 

globálními vlivy a konkurencí. To se projevuje vysokým tempem technického pokroku, 

relativní krátkostí životního cyklu produktů a značným tlakem na inovace. Vývoj odvětví 

také ovlivňuje mnoho dalších faktorů – politická stabilita, ekologické nároky, 

modernizace, inovace či dostupnost a cena vstupů výroby. Automobilový průmysl dokázal 

zlepšit ekonomiku mnoha zemí a přispěl ke zlepšení životní úrovně obyvatel. Český 



 67 

automobilový průmysl je pilířem národního hospodářství a ČR je označována za 

automobilovou velmoc střední Evropy.  

 

V poslední kapitole jsme si stručně shrnuli vývoj v letech 2000 – 2010. A poté jsme 

se věnovali vývoji spotřebitelské poptávky. V loňském roce došlo celkově v  EU k poklesu 

o 8 %. Rozdíly v regionech však byly velké. Například v zemích jižní Evropy došlo 

k poklesu poptávky, naopak v Německu poptávka vzrostla. Česká automobilka Škoda         

a nošovická Hyundai Motor Manufacturing Czech zvýšily svou produkci. Škoda Octavia 

byla loni 10. nejprodávanějším vozem v Evropě a 34. ve světě. Jedinou automobilkou, 

která snížila svou výrobu byla kolínská TPCA. Omezení výroby bylo důsledkem poklesu 

zahraniční poptávky. Ještě na konci loňského roku nebyly vyhlídky na tento rok nijak 

růžové. Očekával se pokles spotřebitelské poptávky v důsledku dluhové krize. Opak je 

však pravdou. V lednu letošního roku vzrostla poptávka až o 11 %. Nejvíce se zvýšil zájem 

o nákladní vozy a autobusy. Naopak pokles zájem o nové motocykly, ale o ojeté vzrostl. 

Celosvětově se očekává růst poptávky o 4 %. Vývoj spotřebitelské poptávky je však 

ovlivněn mnoha faktory. Jedním z nich jsou reálné mzdy. Ty však letos poklesly                 

o 0,4 %.  

Dále jsme se zaměřili na plány nejznámějších automobilek v ČR pro letošní rok. 

Mladoboleslavská Škoda Auto, a.s. plánuje zvýšení výroby a proto musí investovat do 

rozšíření výrobních kapacit. Automobilka TPCA bohužel musí omezit svou výrobu 

v důsledku poklesu zahraniční poptávky. V letošním roce totiž klesl zájem o malá auta. 

Naopak vzrostl zájem o luxusní vozy, ať už o nová nebo ojetá. Celosvětově se očekává růst 

o 8 %, v Evropě je však očekávaná stagnace poptávky po drahých a výkonných vozech.  

 

 Dále jsme se věnovali automobilům na alternativní pohony a vizi silniční dopravy 

do roku 2030. Význam pojmu alternativní pohony má v posledních letech stále stoupající 

tendenci. Proto automobilový průmysl vyvíjí různé koncepce, které mají řešit stoupající 

požadavky společnosti na čistotu ovzduší a ekonomiku provozu. Tempo tohoto vývoje 

ovlivňuje jednak stoupající spotřeba paliva a omezené množství fosilních paliv, a jednak 

vzrůstající množství škodlivých emisí.  

  

 Tradiční pohonné hmoty – benzín a nafta budou mít ještě několik let dominantní 

postavení, ale postupně se na trh dostávají alternativní pohony. V současnosti je 

nejrozšířenější LPG, hlavně díky své nízké ceně. Do roku 2020 by však poptávka po LPG 
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měla dle předpovědí analytiků stagnovat a po roce 2030 klesat. Další možnou alternativou, 

o kterou roste zájem, je CNG. Výhodou vozů na CNG  oproti vozům na LPG je možnost 

parkování i v podzemních garážích. Až do roku 2030 se očekává růst zájmu o CNG. 

K alternativním pohonům také patří bioplyn. Jeho využití je však prozatím nepatrné.  Za 

„palivo budoucnosti“ je považován vodík, díky své nevyčerpatelným zdrojům. Nevýhodou 

je však jeho vysoká cena a náročnost výroby. Jeho významnější využití bude 

pravděpodobně až po roce 2030. Další možností jsou elektromobily. U nás je však jejich 

nabídka prozatím velmi omezená. Větší nárůst poptávky po těchto vozech se očekává po 

roce 2013. Posledním zmiňovaným alternativním pohonem je hybridní automobil. Jedná se 

kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Tento typ vozidel by u nás měl být více 

rozšířen po letošním roce.  

 V ČR jsou alternativním pohonům dveře otevřené, růstu zájmů zákazníků však 

brání vysoké pořizovací ceny, technické překážky a problémy s vybaveností silnic. Širší 

zavedení vozidel na alternativní pohony u nás je tedy spíše otázkou dalších let.  

 Celková spotřeba  tradičních pohonných hmot nadále roste. V letech 2020 – 2030 

by mělo dojít ke stagnaci této spotřeby ve prospěch elektromobilů, CNG a vodíku. 

Nedostatek fosilních paliv totiž stále zvyšuje ceny benzínu a nafty, což povede ke zvýšení 

spotřeby alternativních paliv a jejich následné snižování cen.  

 

 Na závěr lze tedy říci, že na další vývoj automobilového průmyslu má vliv i historie 

daného odvětví. V české ekonomice hraje automobilový průmysl nenahraditelnou roli a dle 

předpovědí tomu tak bude nadále. Stále více se bude podílet na tvorbě HDP, bude 

významným zaměstnavatelem a motorová vozidla budou nadále jednou z nejvyváženějších 

komodit ČR. Automobily s alternativními pohony na svůj velký příchod do ČR nadále 

čekají. 
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Seznam zkratek  
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ČR    Česká republika 

ČSÚ    Český statistický úřad 

EU    Evropská unie 

EUR    euro 

HDP    Hrubý domácí produkt 

HTP High Torque Performance, motor s vysokým kroutícím 

momentem 

Kč    koruna česká 

ks kus  

L&K    Laurin&Klement 

Liaz    Liberecké automobilové závody 
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Ltd.    Limited, akciová společnost 

MHD Městská hromadná doprava 

např.     například 

OKEČ    Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
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RAF    Reichenberger Automobil Fabrik, Liberecká továrna 

automobilů 

RVHP    Rada vzájemné hospodářské pomoci 
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TPCA    Toyota Peugeot Citroën Automobile 

tzn.    to znamená 

tzv.    tak zvané 

USA    United States of America, Spojené státy americké 
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