
 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA FINANCÍ 

Investiční pobídky v ČR 

Investment Incetives in the Czech Republic 

Student:  Daniel Klimek 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D. 

Ostrava 2012 
 





„Prohlašuji, ţe jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně“ 

V Ostravě 11. Května 2012 

Podpis studenta: 

  



Poděkování 

Rád bych zde poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Ivaně Jánošíkové, Ph.D. za 

její rady a čas, které mi věnovala při vypracovávání mé bakalářské práce.



Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................ 4 

2 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍCH POBÍDEK V ČR A VE VYBRANÝCH 

STÁTECH EVROPY ............................................................................................................................ 5 

2.1 VEŘEJNÁ PODPORA ........................................................................................................................................ 5 
2.2 INVESTIČNÍ POBÍDKY ....................................................................................................................................... 6 
2.3 DRUHY INVESTIČNÍCH POBÍDEK ......................................................................................................................... 7 

2.3.1. Sleva na dani ................................................................................................................................... 7 
2.3.1 Hmotná podpora na nová pracovní místa ....................................................................................... 7 
2.3.2 Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci .................................................................................... 8 

2.4 VÝVOJ INVESTIČNÍCH POBÍDEK V ČR ................................................................................................................... 8 
2.5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC .................................................................................................................................... 10 
2.6 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC ............................................................................................................................... 10 
2.7 ROLE INSTITUCÍ VE SCHVALOVACÍM PROCESU PŘIDĚLOVÁNÍ POBÍDEK ...................................................................... 11 
2.8 GLOBÁLNÍ RATING DOING BUSINESS ................................................................................................................ 12 

2.8.1 ČR a založení společnosti .............................................................................................................. 12 
2.8.2 ČR a daňové zatížen ...................................................................................................................... 14 

2.9 POLSKO ..................................................................................................................................................... 15 
2.10 LOTYŠSKO .............................................................................................................................................. 17 
2.11 ŘECKO .................................................................................................................................................. 18 
2.12 KYPR .................................................................................................................................................... 19 
2.13 VELKÁ BRITÁNIE...................................................................................................................................... 20 
2.14 ŠPANĚLSKO ............................................................................................................................................ 21 

3 SROVNÁNÍ ATRAKTIVNOSTI ODVĚTVÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY ............. 23 

3.1 VÝROBA ODĚVŮ (CZ-NACE 14) ..................................................................................................................... 26 
3.2 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTŮ (CZ-NACE 19) ................................................................ 27 
3.3 HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVU (CZ-NACE 24) ............................................................................................... 28 
3.4 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (CZ-NACE 29) ............................................................................................... 30 
3.5 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE ........................................................................................................................ 33 
3.6 ZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH ODDÍLECH ..................................................................................................... 36 
3.7 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DLE ODVĚTVÍ CZ-NACE .............................................................................................. 39 

4 HODNOCENÍ SKUTEČNÉHO DOPADU INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA VYBRANÁ 

ODVĚTVÍ EKONOMIKY ................................................................................................................. 43 

4.1 SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ........................................................................................................................... 43 
4.2 PRODUKTIVITA PRÁCE ................................................................................................................................... 47 
4.3 PRODUKTIVITA PRÁCE A ODVĚTVÍ CZ-NACE ..................................................................................................... 47 

4.3.1 Výroba oděvů (CZ-NACE 14)........................................................................................................ 49 
4.3.2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (CZ-NACE 19) .................................................. 51 
4.3.3 Hutnictví a zpracování kovu (CZ-NACE 24) ................................................................................. 53 
4.3.4 Výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29) .................................................................................. 56 

4.4 SHRNUTÍ .................................................................................................................................................... 58 

5 ZÁVĚR ........................................................................................................................................ 60 

Seznam použité literatury…………………………………………………………………………….61 

Seznam zkratek.........................................................................................................................................66 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 



4 
 

1 Úvod 

 Jednou z nejdůleţitějších rolí vlády v dnešní době globalizace je způsob jakým vláda 

ovlivňuje podnikatelské klima v zemi. Jednou z moţností ovlivňování podnikatelského 

klimatu jsou bezesporu investiční pobídky. Investiční pobídky se dají chápat jako nástroj, 

prostřednictvím kterého se vláda snaţí docílit niţší nezaměstnanosti, vyšší produktivity práce, 

přínosu technologického i manaţerského know-how a zlepšení platební bilance díky 

zahraničním subjektům a jejich výrazné proexportní politice. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit metodou komparace skutečný dopad 

investičních pobídek na vybraná odvětví v ČR, a to zejména na zaměstnanost a produktivitu 

práce v oblastech, kterými vláda v roce 1998 zdůvodnila vznik investičních pobídek.  

Ve druhé kapitole charakterizujeme investiční pobídky a proces jejich přidělování. 

Pomocí zprávy Doing Business chceme přiblíţit stav podnikatelského prostředí v ČR, na 

který od roku 1998 působí investiční pobídky a jsou tedy z části zodpovědné za jeho stav. 

Nakonec  porovnáváme investiční pobídky a podnikatelské prostředí v ČR a ve vybraných 

státech Evropy. Státy budou zvoleny s cílem poukázat na rozdíly v pojetí investičních pobídek 

v odlišných oblastech Evropy. 

Pro ČR je velice důleţitý zájem potencionálního zahraničního investora umístit zde 

svou investici. Jde tedy o míru atraktivity, se kterou ČR a zejména její jednotlivá odvětví 

disponují. 

Ve třetí kapitole se snaţíme o srovnání síly dílčích odvětví ČR v konkurenci se státy 

střední a východní Evropy pomocí ţebříčku TOP 500, který investorovi dává informace o 

stavu na vnitřním trhu, jak silné a kvalitní firmy trh generuje a jak si tyto firmy stojí 

v zahraniční konkurenci. Dále se věnujeme vybraným odvětvím CZ-NACE a srovnáváme 

jejich atraktivitu pro zahraničního investora v kategoriích zaměstnanost, průměrný výsledek 

hospodaření a velikost přímých zahraničních investic, které do jednotlivých odvětví 

směřovaly. Odvětví byla vybrána s cílem poukázat na rozdíly mezi jednotlivými odvětvími a 

tedy neprezentovat pouze světlé stránky odvětvové struktury ČR. 

Poslední kapitola hodnotí skutečný dopad investičních pobídek na vybraná odvětví dle 

kategorií, kterými vláda ospravedlnila vznik investičních pobídek, a to hlavně sníţení 

nezaměstnanosti a zvýšení produktivity práce. Produktivita práce je měřena průměrným 

čistým ziskem na jednoho zaměstnance a pro zhodnocení produktivity práce v této kategorii 

jsou subjekty rozděleny na ty, které vyuţily pobídky a ty, které je nečerpaly.  
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2 Charakteristika investičních pobídek v ČR a ve vybraných 

státech Evropy 

2.1 Veřejná podpora 

Při vstupu ČR do EU byla podepsána Evropská dohoda, která upravuje vztahy mezi 

ČR a EU. Jeden z článků této dohody stanovuje pravidla pro poskytování veřejné podpory, a 

protoţe některé investiční pobídky spadají do charakteristiky, musí se navíc řídit Zákonem 

č.59/2000 sb., o veřejné podpoře. Tento zákon ovlivňuje především maximální výši podpor 

viz. Obr. 2.1 . 

 Problematika veřejné podpory by se dala charakterizovat asi takto, jak tvrdí Vybíhal 

(2004, s.11) "pravidla pro poskytování veřejné podpory v  členských zemích Evropského 

společenství jsou zakotvena v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU). 

Poskytování podpory členským státem nebo ze státních prostředků je neslučitelné se 

společným trhem, neboť tím dochází k zvýhodňování určitých firem nebo odvětví výroby a 

tedy k narušování a poškozování hospodářské soutěže. Dále jsou, ale vymezeny podmínky za, 

kterých pobídky udělovat lze. Tyto výjimky se dělí na ex lege a výjimky poskytnuté na základě 

volného uvážení. Jestliže je tedy udělena veřejná podpora spadající do těchto výjimek, nelze ji 

považovat za škodlivou, neboť ekonomické přínosy takové investice jsou vyšší než případné 

následky z porušení hospodářské soutěže."  
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Obr. 2.1: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 2007-2013 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora 

Tab. 2.1: maximální sazby podpory pro jednotlivé regiony a podniky pro období (1. 1. 2007- 31. 12 2013) 

Region NUTS II malý podnik střední podnik velký podnik 

Střední Morava, 

Moravskoslezsko, Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední 

Čechy 

60 % 50 % 40 % 

Jihozápad (1. 1. 2007 – 31. 12. 2010) 56 % 46 % 36 % 

Jihozápad (1. 1. 2011 – 31. 12. 2013) 50 % 40 % 30 % 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora 

2.2 Investiční pobídky 

Investiční pobídky jsou vymezeny zákonem č.72/2000 sb., který byl Evropskou 

komisí schválen a byl tak vytvořen věrohodný legislativní rámec. Jak uţ bylo řečeno, některé 

z pobídek jsou formou veřejné podpory, kterou dále vymezuje legislativa EU v TFEU, 

kterými se ČR jako členská země musí řídit.  

 Investiční pobídky jsou určeny zejména pro odvětví zpracovatelského průmyslu. Pro 

ostatní segmenty trhu existují naprosto jiné nástroje získávání zahraničního kapitálu. 

Příkladem můţe být segment Informační technologie a strategické sluţby, pro který byly 

otevřeny dva Rámcové programy. Prvním je Rámcový program pro podporu strategických 
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sluţeb, druhým je Rámcový program pro podporu vzniku a rozšíření technologických center. 

Tyto Rámcové programy skončily k 16. únoru 2004 a k 17. únoru 2004 byl spuštěn jediný 

Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických sluţeb, který 

byl ukončen 28. listopadu 2006 a znovu spuštěn 18. dubna 2006 a ukončen 9. července 2008. 

Nyní v segmentu IT a strategických sluţeb funguje program ICT a Strategické sluţby, který je 

součástí Operačního programu Podnikání a inovace.  

 Pro sektor výzkumu a vývoje existuje hned několik programů, které se zaměřují na 

specifické oblasti od posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje přes podporu vzájemné 

spolupráce mezi vědeckovýzkumnými institucemi pro podporu rozvoje a vzniku 

kooperačních seskupení. Prostředky pro rozvoj výzkumu a vývoje lze čerpat z programů 

Potenciál, Prosperita, Spolupráce, GE SHER/MOST, které jsou součástí Operačního 

programu Podnikání a inovace a jsou financovány pomocí strukturálních fondů. 

2.3 Druhy investičních pobídek 

Zákon o investičních pobídkách pro zpracovatelský průmysl uvádí tyto druhy pobídek: 

 sleva na dani z příjmu právnických osob, 

 hmotná podpora na nová pracovní místa,  

 hmotná podpora školení a rekvalifikace,  

 poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou za zvýhodněnou cenu, 

 převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu. 

2.3.1. Sleva na dani 

Tato pobídka splňuje charakteristiku veřejné podpory, a tedy podle zákona o veřejné 

podpoře je její maximální výše upravena maximální výší veřejné podpory, viz Obr. 2.1. 

2.3.1 Hmotná podpora na nová pracovní místa  

Spolu s hmotnou podporou na školení a rekvalifikaci, jsou tyto dvě pobídky jediné, které 

jsou zaměřené na zvýšení zaměstnanosti. Její výše podobně jako při slevě na dani je upravena 

Obr. 2.1. 
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2.3.2 Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci 

 Tato podpora jako jediná z investičních pobídek není upravena zákonem o veřejné 

podpoře a neřídí se tedy Obr. 2.1, ale má svou vlastní maximální výši, viz. Obr. 2.2. 

Obr. 2.2: hmotná podpora na nová pracovní místa, rekvalifikaci a školeni 

 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-zpracovatelsky-prumysl 

Tab. 2.2: Sazby hmotné podpory podle typu regionu 

Typ regionu 
Hmotná podpora na nové 

pracovní místo 

Hmotná podpora na školení a 

rekvalifikaci 

A 50 000 Kč 
25%/ 30%/ 35% 

Velké/ Střední/ Malé 

B,C Ţádná Ţádná 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-zpracovatelsky-prumysl 

2.4 Vývoj investičních pobídek v ČR 

 Celý systém investičních pobídek má svůj počátek v období transformace ekonomiky z 

centrálně plánované na trţní. V ČSSR, ČSFR a ČR na počátku 90. let byla velká chuť po větší 

ţivotní úrovni, svobodě jehoţ symbolem byl celý západní svět. Tato chuť se v ČR 

projevovala ochotou snášet vládní reformy výměnou za budoucí blahobyt, srovnatelný se 

západem. V druhé polovině 90. let ale přišlo nepříjemné zjištění, ţe dohnat západ nebude aţ 
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tak lehké, jak se zdálo. A jednou z moţných odpovědí na tuto skutečnost byly investiční 

pobídky, které měly do ČR přinést zahraniční kapitál, know-how, umoţnit lepší 

konkurenceschopnost českých výrobků na světovém trhu, ale i sníţit nezaměstnanost v 

regionech, které to nejvíce potřebovaly.  

V roce 1998 vešla v platnost dvě usnesení vlády o poskytování investičních pobídek. 

To nejdůleţitější z těchto usnesení bylo definování minimální hranice pro poskytnutí 

investiční pobídky a vytvoření nové společnosti. První usnesení definovalo minimální hranici 

na 875 mil. Kč. Druhé usnesení tuto hranici posunulo směrem dolů, a to o více neţ polovinu 

na 350 mil. Kč. 

 Vyvrcholením snah o lákání zahraničního i domácího kapitálu byl zákon o investičních 

pobídkách. V platnost vešel 1. května 2000 a nahrazuje, upravuje a rozšiřuje dosavadní vládní 

usnesení týkající se investičních pobídek. Zákon byl průběţně konzultován s EU a rozšířil 

okruh ţadatelů o pobídky. Ţadatel tak nově nemusel zakládat novou společnost, ale mohl 

ţádat o pobídku na rozšíření činnosti jiţ existující společnosti. 

  Zákon o investičních pobídkách byl v lednu 2002 a říjnu 2003 dále novelizován. 

Novela z roku 2002 měla za cíl zdokonalit investiční pobídky, a to posunutím minimální 

hranice pro investici na 100 mil. Kč, ale jen pro regiony s problémovou zaměstnaností. 

Novela z října roku 2003 je spojena se vstupem ČR do EU. Tato novela upravuje v zákoně o 

investičních pobídkách problematiku veřejné podpory, přesněji přenáší kompetenci o 

rozhodování o veřejné podpoře z Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe (UOHS) na 

Evropskou komisi. Tato novela je důleţitá, protoţe v době před novelou všechny investiční 

pobídky, které měly charakter veřejné podpory, musely být projednávány před UOHS. 

Poskytovatel veřejné podpory předkládal UOHS ţádost o povolení výjimky. Tím, ţe novelu 

zákona o investičních pobídkách Evropská komise schválila a začlenila ji mezi národní 

programy veřejné podpory, tato povinnost zaniká a pobídka nemusí být projednávána před 

UOHS ani EK. Mimo jiné novela sniţuje minimální hranici investice z dosavadních 350 mil. 

Kč na 200 mil. Kč, a to pro všechny regiony. Pro regiony s problémovou zaměstnaností byla 

hranice pro minimální investici zachována a činí 100 mil. Kč. 

 7. června roku 2007 senát schválil další novelu zákona, která byla reakcí na novelu EU 

o veřejné podpoře. Taktéţ měla za úkol vyjádřit postoj nové vlády k pobídkám, a tak se hlavní 

změny týkaly především minimální hranice pro investici, která se obecně posunula z 200. mil. 

Kč na 100 mil. Kč a pro regiony s problémovou zaměstnaností klesla aţ na 50 mil. Kč. Další 

významnější změnou bylo zrychlení procesu schvalování investičních pobídek. A asi 
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nejvýznamnější změnou bylo zkrácení doby, po kterou mohou investoři čerpat slevu na dani 

z 10 let na 5 let. 

 Zatím poslední novela zákona o investičních pobídkách byla schválena vládou 19. 

října 2011. Tato novela se dotkne zejména doby, po kterou mohou investoři čerpat slevu na 

dani, a tu rozšíří na 10 let, tedy na dobu, se kterou mohli investoři počítat do roku 2007. Tou 

opravdovou změnou je spíše rozšíření okruhu společností, které mohou ţádat o investiční 

pobídky. Nově to jsou společnosti, které se zabývají výzkumem a vývojem a také softwarové 

společnosti. To, ţe je novela zaměřena na převáţně na tento druh firem, také dokazuje výrok 

ministra průmyslu a obchodu „Cílem novely je přilákat do České republiky firmy zaměřené na 

náročné technologie nebo služby, jako jsou například vývojové laboratoře velkých firem nebo 

kupříkladu významná softwarová centra“. 

2.5 Legislativní rámec 

V ČR investiční pobídky upravuje zákon č.72/2000 Sb. o investičních pobídkách, ten 

je základním a nejdůleţitějším. Tomuto zákonu předcházely usnesení vlády č.298/98 Sb. a 

č.844/98 Sb. k návrhu o investičních pobídkách. Další legislativa, která upravuje investiční 

pobídky, je zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č.9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působení orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře a zákon č.229/1991, o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.6 Institucionální rámec 

Tak, jak je z hlediska investičních pobídek důleţité vymezit legislativní rámec, je téţ 

důleţité vymezit rámec institucionální. Na fázi rozhodování, přidělování, také po informační 

stránce je zainteresováno hned několik institucí. 

Základní organizací pro oblast Investičních pobídek v ČR je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. MPO zřídilo jako prostředníka mezi ním a ţadatelem o pobídku Agenturu 

CzechInvest. Tato agentura přijme od ţadatele záměr, jehoţ podoba je definovaná v §3 

odstavci 1 - 3  zákoně č.72/2000 o investičních pobídkách. Agentura takto předloţený záměr 

doplní o posudek, který obsahuje buď tu skutečnost, ţe je ţadatel schopen splnit všeobecné a 

speciální podmínky, nebo ţe tyto podmínky ţadatel není schopen splnit. Záměr s posudkem 

obdrţí MPO a to k posudku připojí návrh, který obsahuje jaké pobídky lze poskytnout, jejich 
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výši a podmínky uplatnění. Pokud ale ţadatel není schopen dle posudku Agentury splnit 

podmínky, MPO připojí k posudku návrh na zamítnutí pobídky. 

 MPO zašle ţádost příslušné instituci podle okruhu působnosti a tato instituce ţádost 

zamítne nebo udělí souhlas. MPO v případě obdrţení zamítnutí vydá rozhodnutí, kterým 

záměr zamítne. V případě, kdy MPO obdrţí souhlas, ve spolupráci s UOHS stanoví orientační 

výši investiční pobídky a také podmínky, za kterých lze pobídku čerpat. Prostřednictvím 

CzechInvestu se dostává do rukou ţadatele vyjádření ve formě nabídky nebo zamítnutí. Celý 

proces udělování investičních pobídek je přiblíţen na Obr. 2.3, kde je také zobrazena časová 

náročnost dílčích etap celého procesu. 

Obr. 2.3:Proces ţádosti o pobídky 

 

Zdroj: www.czechinvest.org 

2.7 Role institucí ve schvalovacím procesu přidělování pobídek 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je v koloběhu přiznání pobídky zásadní institucí, 

protoţe na základě souhlasu Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí a na 

základě vyjádření Ministerstva ţivotního prostředí a příslušné obce vydává nabídku, jak se 

můţeme dočíst v §4 zákoně č.72/2000 o investičních pobídkách "MPO stanoví ve spolupráci 

s UOHS přípustnou míru a hodnotu veřejné podpory a vydá nabídku na poskytnutí 

investičních pobídek v členění na jednotlivé druhy pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v 

orientační výši, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá 

rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek 
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nebo rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené 

organizace žadateli, kopii nabídky zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila."     

 Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí dle zákona č.72/2000 o 

investičních pobídkách má povinnost do 14 dnů od přijetí ţádosti udělit souhlas nebo 

zamítnout poskytnutí investiční pobídky, ale pouze ve své působnosti. Oblast působnosti v 

rozhodování o jednotlivých investičních pobídkách pro jednotlivá ministerstva i obce je 

uvedena v §4 odst. 3 zákona č.72/2000 o investičních pobídkách. 

 Dle téhoţ zákona je Ministerstvo ţivotního prostředí a obec, na jejímţ katastrálním 

území bude výstavba nebo strojní zařízení umístěno, taktéţ povinna se do 14 dnů vyjádřit k 

ţádosti. Ze zákona je tedy jasně patrné, ţe posledně dvě jmenované instituce mají v 

rozhodovacím procesu pravomoci menší neţ MF a MPSV, protoţe se pouze k ţádosti 

vyjadřují, kdeţto MF a MPSV mohou vydat souhlas i ţádost zamítnout. 

 Agenturu CzechInvest zřídilo MPO a v celém koloběhu je agentura tou institucí, která 

komunikuje s ţadatelem a je mu tedy nejblíţe. Ţadatelův záměr předává MPO a od 

ministerstva přijímá nabídku nebo zamítnutí investiční pobídky a předává ji ţadateli. Pro 

MPO je agentura důleţitá především z toho hlediska, ţe charakterizuje ţadatele po stránce 

jeho moţnosti plnit jak všeobecné, tak zvláštní podmínky vztahujících se k investičním 

pobídkám.  

2.8 Globální rating Doing Business 

Ţebříček Doing Business (DB) kaţdoročně sestavuje Mezinárodní finanční korporace 

(IFC) ve spolupráci se Světovou bankou. Ţebříček podává informace o 183 zemích a o jejich 

přístupu k podnikání. Země jsou zde seřazeny a hodnoceny v 10 kategoriích např. podle 

náročnosti zaloţení firmy, získání stavebního povolení, dostupnosti úvěru, ochraně investorů. 

Čím výše v ţebříčku se země umístila, tím je zajímavější v očích potenciálního investora.  

2.8.1 ČR a založení společnosti 

Podle zprávy DB si při zaloţení společnosti s ručeným omezeným v ČR musí investor 

projít devíti procedurami, které v průměru trvají 20 dní a nakonec za ně zaplatí 8.4% 

z ročního příjmu  na obyvatele. Kategorie, ve kterých se státy hodnotí jsou: 

 počet procedur potřebných k zaloţení firmy, 

 doba ve dnech potřebná k vyřízení procedur, 

 celková cena za procedury (v % z ročního příjmu na obyvatele),  
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 splacený minimální kapitál (v % z příjmu na obyvatele). 

Graf 2.1 je konstruován dle informací, které poskytla zpráva DB a poskytuje 

porovnání v rámci náročnosti zaloţení společnosti s ručením omezeným v ČR a námi 

zvolených státech Evropy. Jednotlivé procedury a doba trvání kaţdé z nich v ČR viz. Tab. 

2.3. 

Tab. 2.3: Doba potřebná k zaloţení společnosti s ručením omezeným a jednotlivé fáze 

kontrola jednoznačnosti názvu obchodní společnosti zabere 1 den 

získat výpis z rejstříku trestů a nemovitostí zabere  1 den 

notářsky ověřené stanovy 1 den 

splacení vkladu před vznikem s.r.o a obdrţení potvrzení   2 dny 

získání podnikatelského oprávnění   5 dní 

zápis do obchodního rejstříku 7 dní 

registrace kvůli daním 1 den 

registrace kvůli sociálnímu pojištění 1 den 

 registrace kvůli zdravotnímu pojištění  1 den 

Zdroj: www.doingbusiness.org 

Graf 2.1: Mezinárodní srovnání dle náročnosti zaloţení podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zprávy DB 
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2.8.2 ČR a daňové zatížen 

Zpráva DB přináší zajímavé a vcelku málo uspokojivé informace o stavu systému 

zdaňování v ČR. Ze zprávy vyplývá, ţe průměrná firma v ČR platí 8x za rok některou z daní. 

Na celou dokumentaci, přípravu a samotné placení daní průměrná firma potřebuje ročně 557 

hodin. Tyto skutečnosti přinesly v mezinárodním srovnání České republice aţ 119. místo 

z 183. zemí. Tato kategorie pohlíţí na daňové zatíţení ze tří úhlů: 

 počet placených daní za rok,  

 čas v hodinách věnovaný daním,   

 celková výše daní.  

Do počtu placených daní se započítává celkový počet daní a poplatků včetně 

spotřebních daní, které musela výrobní společnost v roce 2010 odvést státu. 

Celková výše daní představuje sumu všech zaplacených daní a jejich podíl na zisku 

společnosti před zdaněním. Srovnání námi zvolených zemí dle počtu placených daní a 

daňového zatíţení viz. Graf 2.2. 

Graf 2.2: Mezinárodní srovnání dle daňového zatíţení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zprávy DB 
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celkovou přípravou, dokumentací a samotným placením daní. Pro představu Graf 2.3. 

zobrazuje tento drastický rozdíl.  

Graf 2.3: Mezinárodní srovnání dle počtu hodin věnovaným dokumentaci, přípravě a placení daní 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací ze zprávy DB  
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 granty, 

 osvobození od místních daní a poplatků, 

 finanční podpora investic. 

Zvláštní ekonomické zóny jsou obdobou např. lotyšských svobodných ekonomických 

zón a našich regionů pro veřejnou podporu. Tyto zóny jsou si podobné hlavně z toho hlediska, 

ţe intenzita poskytnutých pobídek je zde zesílena. V rámci těchto zón můţe investor poţádat 

o zvýhodněnou sazbu daně, a to aţ do výše 100 %, platí to jak pro FO tak PO, a to na 10 let. 

Celní úlevy jsou vztaţeny převáţně na základní prostředky ve zpracovatelském 

průmyslu. Granty jsou poskytovány účelově, a to na zaškolení pracovníků, na vytvoření 

nových pracovních míst a na zaměstnávání absolventů škol. Platí, ţe jsou vypláceny místními 

úřady práce. První dva granty jsou poskytovány do 50 % nákladů a granty na zaměstnávání 

absolventů aţ do 100 % nákladů. Asi nejdůleţitější daní od, kterých lze v rámci investičních 

pobídek osvobodit, je daň z nemovitostí a daň z dopravních prostředků. Toto osvobození je 

úplné. 

Z důvodu nepřehledného systému investičních pobídek vznikl v Polsku zákon o 

finanční podpoře investic, v platnost vešel v květnu 2002. Tento finanční grant obdrţí 

investor po splnění daných poţadavků, které jsou stanoveny v zákoně. Výše podpory je 

závislá na umístění investice v rámci polských vojvodství. Hodnota grantu pro většinu území 

činí 50 % z nákladů na investici, ale v Krakově je to uţ jenom 40 % a Investor, který poţádá o 

grant a svou investici realizuje ve Varšavě, má nárok pouze na 30% z nákladů na investici. 

Srovnání s ČR 

Osvobození od daně z příjmů PO patří mezi investiční pobídky jak v ČR, tak v Polsku 

a liší se zejména dobou, na kterou je zvýhodnění poskytováno. V Polsku je daňové 

zvýhodnění poskytováno aţ na dvojnásobnou dobu, a to na 10 let. Osvobození od daně z 

příjmů FO je v Polsku shodné s PO v ČR v zákoně o investičních pobídkách se o takovém 

osvobození vůbec nepíše.  

Do investičních pobídek jsou v ČR na rozdíl od Polska zahrnuty poskytnutí pozemku a 

převod pozemku za zvýhodněnou cenu. Jak v ČR, tak i v Polsku nalezneme systémy, které 

mají za úkol srovnat ekonomické rozdíly mezi jednotlivými regiony nebo polskými 

vojvodstvími. Taktéţ v obou zemích fungují podpory pro vytváření nových pracovních míst a 

podpory na zaškolení či rekvalifikaci. 
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Asi největší rozdíl mezi oběma státy je v počtu hodin věnovaným dokumentaci, 

přípravě a placení daní ČR 557 a v Polsku 296. 

2.10 Lotyšsko 

Celým názvem Lotyšská republika, je demokratická parlamentní republika v jejímţ čele 

stojí prezident. Rozkládá se na ploše 64 589 km
2
 a počet obyvatel je 2 230 500. Hustota 

obyvatel na 100 km
2
 je 35,16 obyvatel. Hlavním městem Lotyšska je Riga. 

Investiční pobídky Lotyšska 

Lotyšská vláda podobně jako česká zřídila investiční pobídky, o které mohou ţádat velké 

podniky, střední a malé podniky. Mezi pobídky tedy patří: 

 daňové úlevy, 

 granty, 

 příspěvky na vytvoření pracovních míst, 

 zvýhodněný prodej nebo pronájem nemovitostí 

Srovnání s ČR  

Daňové úlevy jsou pro zahraničního investora výhodnější v Lotyšsku, a to hlavně 

z důvodu, ţe český systém investičních pobídek mluví pouze o slevě na dani z příjmu PO a to 

sice úplnou, pokud daný subjekt zřizuje nový závod, a nebo částečnou, pokud jde o 

modernizaci nebo rozšíření stávající výroby. Asi nejvýznamnějším rozdílem je zdanění PO, 

které v Lotyšsku činí pouze 15 % z příjmů, oproti českým 19 %.  

Lotyšské samosprávní celky mají pravomoc poskytnout slevu pro investory na dani 

z nemovitosti, a to 90 %, a nebo 0 %ní sazbu daně z přidané hodnoty. Navíc v Lotyšsku 

existují tzv. Svobodné ekonomické zóny, tyto jsou pouze čtyři na území a pokud se investor 

rozhodne svou investici umístit zde, tak ho čeká kromě zvýhodněné sazby daně u nemovitostí 

i zvýhodněná sazba daně z příjmu PO, a to o 80 % u obou těchto daní a 0 %ní sazba daně z 

přidané hodnoty u poměrné části sluţeb i zboţí.  

Dále jsou pro investory připraveny granty, které poskytuje Lotyšská agentura pro 

investice a rozvoj (LIAA). V případě zájmu o investiční pobídku za vytvořené pracovní místo 

se daný investor musí obrátit přímo na úřad práce, který rozhoduje o poskytnutí pobídky na 

základě kritérií pro poskytnutí podpory.  
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O poskytnutí nebo, pronájmu nemovitostí za zvýhodněnou cenu mají pravomoc 

rozhodovat samosprávné územní celky, a proto spousta lotyšských měst vytváří průmyslové 

zóny, které za zvýhodněné ceny poskytuje případným zájemcům. 

LIAA je obdobou agentur Czech trade a CzechInvest, a úzce spolupracuje s lotyšským 

Ministerstvem hospodářství. Tato agentura má na starost realizaci tzv. Akčních plánů zlepšení 

podnikatelského prostředí, které pravidelně vydává lotyšská vláda. 

 Podobně jako v případě Polska i v Lotyšsku průměrná firma věnuje dokumentaci, 

přípravě a placení daní niţší dobu a to o 267 hodin. 

2.11 Řecko 

Oficiální název je Řecká republika, která se rozkládá na ploše 131 990 km
2
,
 
počet 

obyvatel činí dle Eurostatu 11 305 118. Hlavním městem jsou Atény a na 100km
2
 ţije 85,6 

obyvatel. 

Investiční pobídky v Řecku 

Nejdůleţitějším zákonem, který upravuje investiční pobídky je zákon č.3299/2004 

pobídky soukromé investice pro ekonomický rozvoj a vyrovnání úrovně regionů. Výše 

pobídkové dotace je odstupňována dle regionu a velikosti podniku (od 15 % do 50 % hodnoty 

investičního záměru) V Řecku jsou tedy tyto investiční pobídky: 

 daňová úleva, a to aţ do 100 % nejvyšší dotace a nízkoúročený úvěr ze zvláštního 

Rozvojového investičního fondu, 

 dotace leasingu aţ do hodnoty 70 % nejvyšší dotace, 

 dotace výdajů, a to po dobu 5 let od zahájení provozu, max. do výše 1 mil. EUR. 

Pobídky jsou tedy buď formou daňové úlevy, dotace prostřednictvím leasingu a dotace 

výdajů, nízkoúročené úvěry a nebo jde o kombinace všech těchto pobídek. Jejích výše je 

vázaná na parametry dané investice. 

Srovnání s ČR  

Investiční pobídky Řecka jsou podobné těm v ČR. Chybí v nich pouze poskytování 

pozemků za zvýhodněnou cenu a navíc řecké pobídky obsahují nízkoúročené půjčky. Přesto 

je Řecko pro zahraniční investory spíše méně zajímavou zemí pro umisťování investic. Na 
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vině ani nejsou investiční pobídky samotné, ale spíše poměrně vysoká byrokracie, která se 

projevuje v obtíţném zakládání podniků a poměrně špatná ochrana investorů. 

Obdobou CzechInvestu je řecká InvestInGreec Agency, která poskytuje informace 

investorům. 

Průměrná firma v Řecku, věnuje dle zprávy DB o 333 hodin méně dokumentaci, 

přípravě a placení daní, neţ průměrná firma v ČR. 

2.12 Kypr 

Oficiální název státu je Kyperská republika s hlavním městem Nikósie. Rozloha 

ostrova je 9 251 km
2
 a ţije zde 1 123 000 obyvatel. Hustota zalidnění na 100 km

2 
činí 148 

obyvatel. 

Investiční pobídky na Kypru 

Kypr nemá dosud ţádný zákon, který by upravoval investiční pobídky. Kyperská 

vláda tedy láká investory zejména na:  

 výhodný daňový systém, 

 podpůrné programy, 

 svobodné zóny. 

Kyperský daňový systém je pro právnické osoby jeden z nejlákavějších v EU. Sazba 

daně z příjmu PO je vůbec nejmenší v rámci celé EU a činí 10 %. Daň z přidané hodnoty je 

na Kypru taktéţ pro podnikatele výhodná a dělí se na základní, která činí 15 % a sníţené 5 % 

a 8 %. 

Podpůrné programy na Kypru fungují v třech kategoriích a jsou financovány 

z prostředků EU. První kategorie, ve které fungují podpůrné programy, se zaměřuje na rozvoj 

high-tech  oborů. Jde o systém inkubátorů, který se soustředí na začínající jednotlivce nebo 

skupiny jednotlivců. Tento systém má splnit cíl vytyčený kyperskou vládou udělat z Kypru 

technologické centrum východního Středomoří. Jednotlivci nebo skupiny jednotlivců mohou 

ţádat prostřednictvím „inkubátorové společnosti“ o grant. Inkubátorové společnosti s vládou 

těsně spolupracují. Jednotlivci, kteří obdrţí grant, musí zaloţit společnost s ručením 

omezeným a po dobu dvou let musí sídlit v prostorech, které jim určí inkubátorová 

společnost. 

Dalšími kategoriemi, ve kterých lze ţádat o finanční prostředky, je rozvoj a 

rekonstrukce průmyslu a zvýšení produktivity a pracovních dovedností.  
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Svobodná zóna v Larnace má rozlohu 31,2 ha a nabízí 94 průmyslových pozemků. 

Vláda si od zóny slibuje, ţe přiláká kapitálově náročné investice. Ţádosti vyřizuje 

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky. V případě kladných rozhodnutí ministerstvo 

s ţadatelem podepíše smlouvu o pronájmu pozemku na 99 let.  

Srovnání s ČR 

Jelikoţ Kypr nemá ţádný zákon, který by nějakým způsobem upravoval investiční 

pobídky, je srovnání s ČR velice obtíţné. Z toho, co kyperská vláda označuje za investiční 

pobídky, je srovnatelný s českými pobídkami pouze daňový systém. Kyperský daňový systém 

platí pro investory za jeden z nejpřitaţlivějších, coţ potvrzuje i jeho umístění v globálním 

ratingu DB, v jehoţ kategorii „daňové zatíţení“ se Kypr umístil na 37. místě v rámci světa, a 

tedy lze říci, ţe je na tom ve srovnání s ČR lépe. 

 Průměrná firma na Kypru, věnuje dle zprávy DB o 408 hodin méně dokumentaci, 

přípravě a placení daní, neţ průměrná firma v ČR. 

2.13 Velká Británie 

Oficiální název je Spojené království Velké Británie a Severního Irska a rozkládá se 

na ploše o rozloze 243 799 km
2
. Počet obyvatel činí 61 792 000 a hustota zalidnění je 253 

obyvatel na 100 km
2
. Hlavním městem je Londýn. 

Investiční pobídky Velké Británie 

Velká Británie je pro zahraniční investory velice přitaţlivá. Mezi investiční pobídky 

poskytované ve Velké Británii patří především: 

 dotace ze strukturálních fondů, 

 daňové úlevy. 

V rámci strukturálních fondů pro roky 2007-2013 obdrţí Británie částku 9,4 mil Eur, 

které se rozdělují mezi regiony. Z těchto finančních prostředků jsou poté financovány dotace, 

které mají přilákat zahraniční investory. 

Daňové úlevy jsou poskytovány za výdaje na výzkum a vývoj a jsou poskytovány 

velkým, malým a středním firmám. Malá a střední firma si tímto způsobem můţe odečíst od 

základu daně aţ 175 % výdajů na výzkum a vývoj a u velkých firem je to 130 % výdajů na 

výzkum a vývoj. Navíc jsou ve Velké Británii poskytovány daňové úlevy i pro producenty 

filmů. 
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Srovnání s ČR 

Přímé zahraniční investice ve Velká Británie jsou jedny z největších na světě. To je 

způsobeno zejména vysoce kvalifikovanou pracovní silou, nízkými výdaji na sociální a 

zdravotní pojištění, velkým počtem technologických parků, vysokými výdaji na vědu a 

výzkum, tradicí spolupráce mezi firmami a vysokými školami, konkurenceschopným 

daňovým systémem a hustou dopravní sítí. To jsou tedy hlavní důvody, proč je pro investory 

Velká Británie z hlediska umístění investice atraktivnější neţ ČR. 

 Počet hodin věnovaným dokumentaci, přípravě a placení daní v ČR 557 a ve Velké 

Británii 110 hodin, coţ je zároveň nejméně z námi sledovaných států.. 

2.14 Španělsko 

Oficiální název státu je Španělské království, rozkládá se na ploše o rozloze 504 782 

km
2
. Počet obyvatel Španělska je 49 190 000. Hustota zalidnění je 94 obyvatel na 100 km

2
 a 

hlavním městem je Madrid. 

Investiční pobídky Španělska 

Zahraniční investice ve Španělsku upravuje tzv. Královský dekret č. 1816/1991 o plné 

liberalizaci pohybu deviz a kapitálu v souladu s předpisy EU. Španělsko dle zákona rozlišuje 

několik druhů zahraničních investic, a to přímé investice, investice do portfolia, investice do 

nemovitostí a jiné formy investic.  

Pro investory je Španělsko lákavé především svou polohou (blízkost Afriky a námořní 

dostupnost Latinské Ameriky), rozlohou a počtem obyvatel. Španělsko má pro investory 

připraveny také pobídky, které jsou v reţii jak centrální vlády, tak autonomních oblastí a 

jednotlivých municipalit. Ve Španělsku existují tyto investiční pobídky: 

 pobídky na podporu zaměstnanosti a zaškolení, 

 podpory pro vybrané obory, 

 regionální investiční podpory, 

 pobídky na podporu malých a středních podniků, 

 pobídky na podporu internacionalizace podniků, 

 podpory komunitární. 

Pobídky na podporu zaměstnanosti a zaškolení jsou financovány z Nadace 

nepřetrţitého vzdělávání a z části také z Evropského sociálního fondu na vzdělávání 
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pracujících s nedostatečnou kvalifikací. Firmy dostávají granty na zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných (nad 1 rok) muţů i ţen. Pobídky jsou poskytovány jako úlevy z příspěvku 

zaměstnavatele na sociální zabezpečení, a to ve výši 40 - 60 %. Tyto pobídky jsou 

přidělovány jak centrální vládou, tak jednotlivými regiony, které se ve Španělsku vyznačují 

velkou autonomií.  

Státní podpora pro vybrané obory je zejména poskytovaná formou finanční pomoci, 

daňovými úlevami nebo půjčkami, které jsou výhodnější neţ půjčky komerční. Finanční 

pomoc se poskytuje většinou do výše 20 – 50 % z proinvestované částky a rozhoduje o ní 

odbor průmyslové technologie ministerstva průmyslu a energie. Co se týče daňového 

zvýhodnění, jde především o osvobození od různých municipálních daní, daňových poplatků 

při zaloţení firmy a úlevy na dani z příjmu společnosti. Zvýhodněné úvěry jsou poskytovány 

přes státní úvěrový institut. 

 O regionálních investičních podporách rozhoduje oddělení regionálních ekonomických 

pobídek. Území Španělska bylo rozděleno na zóny podpory hospodářství (ZPE) a v rámci 

těchto zón jsou poskytovány regionální podpory. Podpory se poskytují do výše 50 % 

z nákladů na investici. Výši podpory určují zóny, které jsou dále rozděleny na oblasti třídy I – 

IV a platí, ţe ve třídě jedna podpory dosahují výše 50 % a ve třídě IV 20 %.  

 Pobídky pro malé a střední podniky mohou čerpat pouze střední a malé podniky, které 

splňují podmínky nastavené v Královském dekretu 937/1997. Obecné podmínky, které musí 

malé a střední podniky splňovat, jsou nastaveny tak, ţe podnik nesmí mít víc neţ 250 

zaměstnanců, roční trţby do 40 mil. EUR a účast jiných subjektů na jejich kapitálu musí být 

maximálně 25 %. 

 Pobídky na podporu internacionalizace podniku jsou určeny na podporu španělských 

investic v zahraničí. 

 Komunitární podpora je zaměřena na venkovské oblasti s nejvyšší nezaměstnaností a 

nejniţšími příjmy. Tyto podpory mají podobu půjček prostřednictví Evropské investiční 

banky (EIB). 

Srovnání s ČR 

Investiční pobídky jsou ve Španělsku v porovnání s Českem poskytovány ve formě 

nenávratných finančních prostředků. V Česku jsou z investičních pobídek poskytovány 

převáţně slevy na dani z příjmu PO.  

 Počet hodin, které průměrná firma věnuje dokumentaci, přípravě a placení daní v ČR 

557 a ve Španělsku 187. 
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3 Srovnání atraktivnosti odvětví pro zahraniční investory 

Ještě před tím, neţ se vrhneme na komparaci atraktivity vybraných odvětví 

zpracovatelského průmyslu v ČR, by bylo dobré si ukázat postavení ČR jako celku v rámci 

mezinárodní konkurenceschopnosti.  

„Innovation union scoreboard 2011“ je zpráva, kterou vydává Společné výzkumné 

středisko EK (JRC) a Výzkumné a vzdělávací středisko pro inovace a technologie (UNU-

MERIT). Zpráva má za cíl ohodnotit přístup k inovacím v rámci zemí EU-27. Innovation 

union scoreboard 2011 hodnotí „dvacetsedmičku“ v osmi kategoriích a podle dosaţených 

bodů zařazuje země do čtyř skupin. ČR byla zařazena do skupiny „mírní inovátoři“, která je 

druhá nejhorší. Česká Republika si dle zprávy vede dobře v kategoriích „inovátor“ a „lidské 

zdroje“, ale naopak má své slabiny v kategorii „finance a podpora“ a „duševní vlastnictví“. 

Další nástroj pro komparaci atraktivity, by mohl být ţebříček TOP 500 firem střední a 

východní Evropy dle trţeb. Takový ţebříček podává zahraničnímu investorovi informaci o 

stavu na vnitřním trhu, jak silné a kvalitní firmy trh generuje a jak si tyto firmy stojí 

v zahraniční konkurenci. Dále z  takto získaných informací můţeme zjistit, jak je ekonomika 

orientovaná, v jakém odvětví jsou koncentrovány největší firmy, nebo naopak, kde je díra na 

trhu a jak tuto díru vyuţít.  Ţebříček TOP 500 kaţdoročně uţ 5 let sestavuje společnost 

Deloitte. Mezi pětistovkou firem jich má ČR hned osmdesát a je 2. za bezkonkurenčním 

Polskem, které má 173 zástupců. TOP 500 poskytuje také informace o TOP 10 firmách 

v dílčích odvětvích, viz. Tab. 3.1, kde můţeme vidět vybrané státy a počet jejich zástupců 

v TOP 10 firmách dle odvětví. 
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Tab. 3.1: Počet firem dle země v TOP 10 ve vybraných odvětvích 

Kategorie 

TOP 10 

Česká republika Polsko Maďarsko Slovensko Ukrajina 

Banky 3 4 1 0 0 

Pojišťovny 2 6 1 1 0 

Energetika 2 4 1 0 3 

Telekomunikace 3 4 2 0 0 

Automobilky 3 1 3 3 0 

Farmacie 1 4 4 0 0 

Stavebnictví 5 5 0 0 0 

Celkem firem 19 28 12 4 3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z TOP 500 firem 

 

 Další zajímavý nástroj pro utvoření obrázku o atraktivitě ČR pro zahraničního 

investora je bezesporu zpráva „The Global Competiveness Report 2011-2012“, kterou 

sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF) a kde ČR byla v ţebříčku konkurenceschopnosti 

na 38. místě.  

 Na předchozích řádcích jsme se zaměřili na vytváření obrázku o moţné atraktivitě ČR 

pro zahraniční investory, který byl zaloţen na hodnocení mezinárodních organizací. To nám 

mohlo říci, jak a kolik je ČR schopná ukrojit si z pomyslného koláče kaţdoročně 

investovaných peněţních prostředků. To byl tedy pohled z globálního hlediska. Teď se 

zaměřme na moţnou atraktivitu českých krajů 

 Ţebříček „TOP 100 firem“ v ČR by se dal pouţít podobně, jako jsme pouţili ţebříček 

firmy Delloite „TOP 500 firem“. Ţebříček můţe podávat informace o ekonomické síle 

jednotlivých krajů, jaké firmy v krajích dominují a tím pomoci investorům si zvolit správný 

kraj pro umístění investice. Porovnáváním ţebříčku v čase můţe investor zjistit ekonomické 

klima v krajích atd. V Tab. 3.2 máme srovnání krajů a jejich pořadí podle počtu firem, které 

z daného kraje pocházejí a jsou zařazeny mezi 100 nejvýznamnějších firem v ČR. Podle 

tabulky jasně dominuje hl. město Praha, která má v ţebříčku 48 zástupců. Moravskoslezský 

kraj je 2. a v „TOP 100“ má 14 zástupců viz. Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2: Počet firem v „TOP 100 nejvýznamnějších firem“ dle krajů a  jejich pořadí za rok 2011 

Kraj 
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Počet firem 48 14 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 8. 8. 8. 11. 11. 13. 13. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.czechtop100.cz  

Firmy se v ţebříčku umísťují na základě trţeb, a proto pořadí podle počtu firem není 

shodné s pořadím dle součtu trţeb firem za jednotlivé kraje. Pokud se tedy podíváme do Tab. 

3.3, uvidíme, ţe Moravskoslezský kraj na 2. místě vyměnil kraj Středočeský. To bylo 

zapříčiněno trţbami firmy ŠKODA AUTO a.s., které činí 220 mld. Kč a v „TOP 100“ se 

umístila na 1. místě.  

První místo si podrţelo hlavní město Praha s trţbami 1 328, 72 mld. Kč. Praha má 

mezi prvními deseti společnostmi hned sedm zástupců. Trţby těchto společností dohromady 

činí 646,04 mld. Kč, coţ je prakticky polovina celkových trţeb za hlavní město a čtvrtina 

celkových trţeb celého ţebříčku. Kumulace kapitálu v Praze je zcela očividná, coţ evokuje 

otázku, jak dobré to je pro vývoj republiky jako celku?  

 

Tab. 3.3: Pořadí krajů v letech 2011-2007 podle trţeb v mld. Kč firem v „TOP 100 nevýznamnějších firem“  

Kraj 

P
ra

h
a 

S
tř

ed
o
če

sk
ý

 

M
o
ra

v
sk

o
sl

ez
sk

ý
 

P
ar

d
u
b
ic

k
ý

 

Ji
h
o
m

o
ra

v
sk

ý
 

P
lz

eň
sk

ý
 

Ú
st

ec
k
ý

 

V
y
so

či
n
a 

Z
lí

n
sk

ý
 

L
ib

er
ec

k
ý

 

K
rá

lo
v
eh

ra
d
ec

k
ý

 

K
ar

lo
v
ar

sk
ý

 

O
lo

m
o
u
ck

ý
 

Ji
h
o
če

sk
ý

 

T
rţ

b
y
 c

el
k
em

 

Trţby 1 328 290 272 125 93 72 40 27 24 23 15 14 9 8 2340 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.czechtop100.cz 

Procentuální podíly dle krajů na celkových trţbách „TOP 100“ lze sledovat v Grafu 

3.1. Pokud jde tedy o procentuální vyjádření trţeb, zde je suverenita hlavního města ještě 
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patrnější. Praha se totiţ na celkových trţbách „TOP 100“ podílí 57 %.  S velkým odstupem za 

Prahou je Středočeský kraj (12,38%), Moravskoslezský (11,65%) a jako poslední skončily 

kraje Jihočeský a Olomoucký s (0,35%) a (0,36%). 

Graf 3.1: Procentuální podíl na trţbách „TOP 100“ firem dle jednotlivých krajů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.czechtop100.cz 

3.1 Výroba oděvů (CZ-NACE 14) 

 V ekonomické klasifikaci CZ-NACE je „výroba oděvů“ zařazena do zpracovatelského 

průmyslu pod identifikačním číslem 14. Výroba oděvů se na trţbách za prodej výrobků a 

sluţeb ve zpracovatelském průmyslu podílela pouhými 0,3 %, horší uţ byl pouze oddíl 15 

„Výroba usní a souvisejících výrobků“ s 0,1 %. Podíl trţeb v odvětví 14 na celkovém HDP 

činil v roce 2010 0,29 %. 

 Problémem tohoto odvětví je konkurence z Asie, která svými nízkými náklady nutí 

firmy přemisťovat svou výrobu k nim. S tímto problémem se výrobci v ČR těţce vyrovnávají, 

a jsou nuceni uzavírat své výrobny. Důkazem tohoto trendu je téměř kaţdoroční pokles trţeb, 

viz. Příloha č.1. Pokud bychom mezi sebou srovnávali pouze měsíc leden v jednotlivých 

letech, tak by to znamenalo, ţe v lednu2001 rostly trţby o 8,9 %, leden2002 pokles o 14,4 %, 

leden2003 pokles o 25,9 %, v lednu2004 pokles o 1,6 %, leden2005 byl po třech letech ve znamení 

růstu a to o 24 % ve srovnání s lednem2004. Další růst můţeme sledovat aţ v lednu2008, poté 

0,35% 3,99% 0,57% 0,62% 
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zaznamenáváme zase dvou roční pokles a nakonec v lednu2011 růst o 0,5 %. Podobný vývoj 

můţeme sledovat za kaţdý měsíc. 

Pododdíly CZ-NACE 14 jsou tyto: 

 14.1 Výroba oděvů, kromě koţešinových výrobků; 

 14.2 Výroba koţešinových výrobků; 

 14.3 Výroba pletených a háčkovaných oděvů. 

Dle trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb v oddíle CZ-NACE 14 si nejlépe  

vedl pododdíl 14.1 s podílem 91.4 % viz. Graf 3.2. 

 

Graf 3.2: Procentuální vyjádření podílu jednotlivých pododdílu na celkových trţbách CZ-NACE 

 

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument102273.html 

3.2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (CZ-NACE 19) 

 V ekonomické klasifikaci CZ-NACE je „výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů“ zařazena do zpracovatelského průmyslu pod identifikačním číslem 19. Podíl 

odvětví 19 na celkových trţbách za  prodej vlastních výrobků a sluţeb v ZP činil v roce 2010 

3,4 % a na celkovém HDP 2,9 %. Ve světě je tato kategorie povaţovaná za samostatné 

odvětví a je zařazena do energetiky. V rámci CZ-NACE 19 rozlišujeme tyto pododdíly: 

 19.1 Výroba koksárenských produktů; 

 19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů. 

91% 

1% 

8% 
Podíly na tržbách za CZ-NACE 14 

Pododdíl 14.1

Pododdíl 14.2

Pododdíl 14.3
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Podíly jednotlivých pododdílů na celkových trţbách v rámci oddílu CZ-NACE 19 

mluví jasně ve prospěch pododdílu 19.2, viz. Graf 3.3. 

 

Graf 3.3: Procentuální podíly jednotlivých pododdílu na celkových trţbách CZ-NACE 19 

 

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument102273.html 

 

3.3 Hutnictví a zpracování kovu (CZ-NACE 24) 

 Toto odvětví je v  klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) zařazeno v sekci C, 

a patří tedy do zpracovatelského průmyslu (ZP). V ZP je mu přiděleno identifikační číslo 24 a 

celý název tohoto odvětví v CZ-NACE je „Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, 

slévárenství“. Odvětví 24 se v roce 2010 podílelo na trţbách za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb ve ZP 5,6 % a podíl trţeb odvětví 24 na celkovém HDP činil 4,7 %. CZ-NACE, jak uţ 

bylo řečeno, je klasifikace ekonomických činnosti a od 1. ledna 2008 nahradila, jiţ ne tak 

úplně pro mezinárodní srovnávání dostačující klasifikaci OKEČ. 

 Hutnictví a zpracování kovů je jedno ze zásadních odvětví a mohlo by být klidně 

označeno za páteř české ekonomiky, protoţe by se bez něho neobešla spousta dalších 

důleţitých odvětví, ve kterých se vytváří vysoká přidaná hodnota (automobilový průmysl). 

Hutnictví je z velké části závislé na dovozu základních surovin. Hutnictví dle klasifikace CZ-

NACE tvoří: 

7,5% 

92,5% 

Podíl na tržbách za CZ-NACE 19 

Pododdíl 19.1

Pododdíl 19.2
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 24.1 výroba surového ţeleza, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za 

tepla, 

 24.2 výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních 

tvarovek, 

 24.3 výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli, 

 24.4 výroba a hutní zpracování drahých a neţelezných kovů, 

 24.5 slévárenství. 

Pododdíly v rámci hutnictví si rozdělíme na dvě skupiny, a to dle diverzifikace výroby 

v rámci České republiky. První skupina se vyznačuje nízkou diverzifikací výroby v ČR a 

patřily by do ní zejména pododdíly označené jako 24.1, 24.2 a 24.3. O výrobu v této skupině 

se starají tři dominantní společnosti, a to Třinecké ţelezárny, a.s., ArcelorMitall Ostrava, a.s. 

a EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s.  

Ve druhé skupině jsou zařazeny oddíly 24.4, 24.5 a výroba v těchto oddílech je 

diverzifikovanější. V rámci oddílu 24.4 výrobu zajišťuje z 90 % devět firem a výroba v 24.5 

je rozloţena do mnoha společností. 

Na grafu 3.4. vidíme procentuální podíly jednotlivých pododdílů 24.1-24.5 na oddílu 

24. Zajímavé na grafu 3.4. je to, ţe pododdíly 24.1 a 24.3 tedy ty pododdíly, které jsme 

zařadili do první skupiny, se na trţbách podílejí 81 %. To by tedy znamenalo, ţe trţby odvětví 

24 jsou převáţně zajišťovány jiţ zmiňovanými třemi společnostmi. A pokud bychom zašli 

ještě o něco dále, mohli bychom říci, ţe minimálně 81 % trţeb odvětví „Výroba základních 

kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství“ je realizována v Moravskoslezském kraji, a to ve 

dvou městech, v Ostravě a Třinci. 
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Graf 3.4: Podíly skupin CZ-NACE 24 na trţbách za prodej vlastních výrobků a sluţeb v roce 2010 

 

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument102273.html 

3.4 Výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29) 

 V ekonomické klasifikaci (CZ-NACE) je „Výroba motorových vozidel“ zařazena do 

zpracovatelského průmyslu pod identifikačním číslem 29. Odvětví 29 se na trţbách za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb v ZP podílel v roce 2010 20,4 % a podíl trţeb za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb tohoto odvětví na celkovém HDP činil 17,3 %. V ČR má automobilový 

průmysl dlouhou historii. Podnik Tatra, který vznikl v roce 1850 a od roku 1897 začal působit 

jako výrobce automobilů, v roce 2010 oslavil 160. výročí. Uţ je to 115 let, co byl 

v Kopřivnici v tehdejší továrně  Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft A. G, (dnešní 

Tatra) vyroben jeden z prvních automobilů na světě NW Präsident. Firma Laurin & Klement 

byla ve své době největším výrobcem automobilů v Rakousku-Uhersku a v roce 2010 to je uţ 

85 let od spojení se Škodou Plzeň. Je bezesporu, ţe se v ČR výrobě motorových vozidel 

dařilo, coţ potvrzují historická fakta, která jsou uváděna na předešlých řádcích.   

  Výrobě motorových vozidel se v ČR daří nadále, protoţe výroba motorových 

vozidel roste od roku  2003 nepřetrţitě, a to i přes globální ekonomickou krizi v roce 2009, 

viz. Graf 3.5. 
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Graf 3.5: Vývoj výroby motorových vozidel v letech 1989-2011  

 

Zdroj:http://www.autosap.cz/default2.asp?page={4A86501A-BBD5-4B8F-AE57-397BC8051C9A} 

Další skutečnost, která mluví ve prospěch síly odvětví CZ-NACE 29, je pozice ČR ve 

výrobě motorových vozidel v EU 27, viz. Tab. 3.4. 
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Tab. 3.4: Počet vyrobených motorových vozidel v tis. v letech 2008-2010 a přepočet na 100 obyvatel 

Počet vyrobených mot. vozidel na 

100 obyvatel 

Země rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

ČR 946,6 983,2 1 076,4 8,97 9,32 10,20 

Německo 6 045,7 5 209,9 5 906 7,39 6,37 7,22 

Slovensko 575,8 461,3 556,9 10,58 8,48 10,24 

Velká Británie 1 649,5 1 090,1 1 393,5 2,66 1,76 2,25 

Španělsko 2 541,6 2 170,1 2 387,9 5,52 4,71 5,18 

Francie 2 569 2 047,7 2 227,4 4,09 3.26 3,54 

Belgie 724,5 537,4 338,3 6,85 5,08 3,20 

Maďarsko 346,1 133,4 167,9 3,47 1,34 1,69 

Slovinsko 197,8 212,8 205,7 10,07 10,83 10,47 

EU-27 18 432 15 209  16 904, 3,67 3,03 3,36 

Zdroj: http://www.acea.be/images/uploads/files/20111011_Production_EU27_1105_III_MV.pdf 

Z Tab. 3.4. jsme se dověděli, ţe ČR v roce 2010 patřila společně s Německem, 

Španělskem, Francií a Velkou Británií mezi pět největších producentů motorových vozidel 

v rámci EU-27. 

Pokud bychom výrobu motorových vozidel přepočítali na 100 obyvatel, pak bychom 

zjistili, ţe je ČR s 10,2 vyrobenými motorovými vozidly na 100 obyvatel v EU-27 na 3. místě 

za Slovenskem 10,24/100 ob., a prvním Slovinskem 10,47/100 ob.  

Dále je zajímavé, ţe se výroba motorových vozidel v roce 2009 propadla ve všech 

zemích zařazených do Tab. 3.4. kromě ČR, kde výroba naopak vzrostla, a to zhruba o 37 000 

motorových vozidel a Slovinska, kde výroba vzrostla asi o 15 000 motorových vozidel. 

V rámci CZ-NACE 29 se sledují tyto pododdíly: 

 29.1 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů 

 29.2 Výroba karoserií, přívěsů a návěsů 

 29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

Dle trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb v oddíle CZ-NACE 29 si nejlépe vedl 

pododdíl 29.3 s podílem 55,5 %, viz. Graf 3.6. 



33 
 

Graf 3.6: Podíly jednotlivých pododdílů na trţbách CZ-NACE 29 

 

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument102273.html 

Na trţbách za prodej vlastních výrobků a sluţeb zpracovatelského průmyslu v roce 

2010 se oddíl CZ-NACE 29 podílel 20,4 %, coţ bylo nejvíce ze všech oddílů. 

3.5 Přímé zahraniční investice 

Přímé zahraniční investice OECD definovalo v souladu s EUROSTATem a MMF a 

tuto definici pouţila i ČNB v její roční publikaci „Přímé zahraniční investice“ (2005, s.1.) 

takto „Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) 

získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora 

(přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým 

investorem a přímou investicí a podstatný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak 

původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi 

nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku.“ Podnik – 

přímá investice je dále definován jako „Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním 

rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích 

práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku.“ 

 Finanční toky přímých zahraničních investic jsou sloţeny ze tří základních sloţek, a to 

základního kapitálu, reinvestovaného zisku a ostatního kapitálu. Tyto dílčí sloţky přímých 

investic jsou definovány v roční publikaci „Přímé zahraniční investice“, kterou vydává ČNB, 

takto (2005, s.2.) „Základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu 
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společnosti, vklady v dceřiných společnostech a přidružených podnicích. Reinvestovaný zisk 

je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku 

nerozděleném formou dividend. Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně 

dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými 

společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v 

mezipodnikových pohledávkách a závazcích.“  

Toky přímých zahraničních investic lze pouţít jako srovnávací nástroje pro porovnání 

atraktivity námi vybraných odvětví zpracovatelského průmyslu. Toky těchto finanční 

prostředků nám podávají zprávu o míře atraktivity jednotlivých odvětví pro investory, a to 

tak, ţe odvětví, která dokáţou přilákat nejvíce finančních prostředků, jsou právě a 

nejatraktivnější z pohledu investora.  

Pokud budeme vycházet z informací ČNB za rok 2010, pak by finanční toky přímých 

zahraničních investic do ZP činily 719 mld. Kč. V tom stejném roce činily toky přímých 

zahraničních investice v odvětví „výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29) 180 mld. Kč, 

coţ představovalo 25,07 % přílivu veškerých přímých zahraničních investic do 

zpracovatelského průmyslu. Podíl odvětví 29 je v námi sledovaných odvětvích největší viz. 

Graf 3.7. 
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Graf 3.7: Podíly jednotlivých odvětví na celkových PZI ve zpracovatelském průmyslu v r. 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.cnb.cz 

Při vzájemném srovnání je jasné, ţe největší podíl na přímých zahraničních 

investicích, a to čtvrtinový, má odvětví výroby motorových vozidel. Finanční toky do odvětví 

výroby motorových vozidel za sledované období 2005-2010 kaţdoročně rostly, aţ na rok 

2010, coţ bylo způsobeno finanční krizí a hlavně logickou zdrţenlivostí investorů při 

rozhodování o umístění investic, viz. Graf 3.8. 

Graf 3.8: Toky PZI do jednotlivých odvětví v mil. Kč za období 2005-2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.cnb.cz 
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Přesné toky finančních prostředků ze zahraničí do jednotlivých odvětví mezi lety 

2005-2010 lze sledovat v Tab. 3.5.  

Tab. 3.5: Toky přímých zahraničních investic do oddílů CZ-NACE v letech 2005-2010 v mld. Kč 

Odvětví dle CZ-NACE r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

CZ-NACE 14 10,05 9,12 12,29 12,81 12,11 13,44 

CZ-NACE 19 84,49 95,16 119,95 105,94 101,02 115,49 

CZ-NACE 24 71,86 62,66 99,98 95,91 86,29 92,50 

CZ-NACE 29 137,48 156,73 192,43 193,60 199,96 180,38 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.cnb.cz 

3.6 Zaměstnanost v jednotlivých oddílech 

 Další nástroj, který si pro srovnání atraktivity jednotlivých odvětví pro zahraničního 

investora zvolíme, bude zaměstnanost, respektive nezaměstnanost v jednotlivých odvětvích. 

Pokud bychom se obrazně řečeno ocitli v kůţi moţného zahraničního investora, který se 

rozhoduje o umístění investice, ze všeho nejdříve bychom se zaměřili na moţné náklady. 

Vedle nákladů na samotnou realizaci investičního projektu mají na celkových nákladech také 

velký podíl mzdové.  

 Jak tedy můţe nezaměstnanost ovlivňovat tyto náklady? Vztah nezaměstnanost-

mzdové náklady bychom mohli vysvětlit na vztahu konkurence-disponibilní důchod 

spotřebitele. Pokud bychom uvaţovali o trhu, na kterém je velká konkurence, tedy spousta 

menších firem, jejichţ podíl na daném trhu je zhruba stejný a výrobci v daném odvětví vyrábí 

zcela homogenní produkt. Pak by si takové firmy chtěly přivlastnit co největší podíl na trhu, a 

to tak, ţe by se snaţily sniţovat své výrobní náklady, aby se co nejvíce promítly do konečné 

spotřebitelské ceny. V boji o zákazníka si daná firma v takové konkurenci prostě nemůţe 

dovolit zvyšovat spotřebitelské ceny, takţe je zcela, ţe by cena zboţí směřovala, dolů. A to by 

tedy znamenalo menší náklady pro spotřebitele, a tedy menší zátěţ pro jeho disponibilní 

důchod. 

Podobný vztah můţeme najít mezi nezaměstnaností a mzdovými náklady. Na trhu 

s nízkou nezaměstnaností, respektive s vysokou zaměstnaností, aby bylo srovnání 

jednotlivých vztahů co nejpřesnější, by se mzdové náklady na zaměstnance zvyšovaly. Firmy 

by uchazeči o práci musely nabídnout větší plat neţ konkurence, protoţe za nízké 

nezaměstnanosti se zaměstnanec stává cennějším. Tento vztah lze pouţít i z pohledu 

zaměstnance za vysoké nezaměstnanosti. Takový člověk je nucen postupně slevovat ze svých 
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nároků, protoţe si to ţádá momentální situace, ve které zkrátka za daných podmínek 

zaměstnání neseţene. 

Takto můţe vysoká nebo nízká zaměstnanost ovlivňovat rozhodování firem o umístění 

své investice do jednotlivých odvětví. Zjednodušeně lze říci, ţe záleţí na jednotlivých 

subjektech (zaměstnanec, zaměstnavatel), jak vzniklou psychologickou výhodu vyuţijí. 

V roce 2009 Český statistický úřad evidoval 1 322 tis. zaměstnaných osob, coţ ve 

srovnání s rokem 2005 znamenalo pokles o 9,17 %. Počet zaměstnanců v ZP v roce 2009 ve 

srovnání s rokem 2005 taktéţ poklesl o 8,81 % a jinak tomu nebylo ani v námi sledovaných 

odvětvích: CZ-NACE 14 (- 35,59 %), CZ-NACE 19 (-11,17 %), CZ-NACE 24 (-18,63 %), 

CZ-NACE 29 (-3,08 %). Tato skutečnost je způsobena zejména rostoucím počtem osob 

zaměstnaných v terciálním sektoru, kterým je sektor sluţeb. Tab. 3.6 nám podává informaci o 

počtu zaměstnaných v tisících osobách v sektoru průmysl a jednotlivých odvětvích a oddílech 

tohoto sektoru.  

Tab. 3.6: Počty zaměstnaných v tis. osobách 

Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2005 v % 

Průmysl celkem 1 466 1 465 1 494 1 495 1 332 90,83 

Zpracovatelský průmysl 1 326 1 330 1 362 1 366 1 209 91,19 

CZ-NACE 19 3 3 3 3 3 88,83 

CZ-NACE 14 43 38 35 32 27 62,79 

CZ-NACE 24 58 57 58 56 47 81,37 

CZ-NACE 29 142 148 156 159 138 96,92 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/100028D84F/$File/80061117.pdf 

CZ-NACE 14 (výroba oděvů) je odvětví, ve kterém dle údajů za rok 2009 dosahovala 

výše průměrných měsíčních mezd 11 688 Kč. Tedy z hlediska výše mezd je toto odvětví 

v rámci klasifikace CZ-NACE vůbec nejhorším. O stavu tohoto odvětví vypovídá i tab.1.12, 

která říká, ţe vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci tvoří pouhá 2 % a naopak podíl 

zaměstnanců se základním vzděláním je v námi sledovaných odvětvích největší, a to 12 %.    

Dále je faktem, ţe odvětví CZ-NACE 14 je odvětvím, které ztrácí pracovní sílu nejrychleji 

z celé klasifikace CZ-NACE, od roku 2005 do roku 2009 toto odvětví ztratilo více neţ 35 % 

z celkového počtu zaměstnanců. Tato situace je způsobena drtivou konkurencí asijských států. 

Tyto státy disponují výrobními faktory, s jejichţ cenou mohou výrobci v ČR jen těţko 

soupeřit. Pokud se do konečného součtu zahrne i síla odborů v ČR a v zemích jihovýchodní 

Asie, je jasné, proč se velcí výrobci nejen oděvů, ale i textilu přesouvají do Asie.  
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Jedna z moţných cest, kterou se můţe vydat odvětví CZ-NACE 14 je výroba ve 

spíše malých firmách, které se zaměří na výrobu luxusních výrobků s velkou přidanou 

hodnotou. 

V odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“(CZ-NACE 19) výše 

průměrné měsíční mzdy v roce 2009 pohybovala kolem 33 309 Kč. Ve srovnání s rokem 2005 

se tak pracovníkům v tomto odvětví navýšila mzda o 21,69 %.  Pokud pouţijeme data z roku 

2009, zjistíme, ţe toto odvětví má v rámci ZP nejmenší počet zaměstnanců, a to pouze 3000, 

coţ na celkové zaměstnanosti v ZP znamená podíl asi 0,25 %. V odvětví je zaměstnán 

poměrně velký počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním (12 %) a nízký počet 

zaměstnanců se základním vzděláním. Počet zaměstnanců v odvětví pomalu klesá, a to díky 

postupné modernizaci technologií výroby. 

V odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) průměrná měsíční mzda 

v roce 2009 činila 23 370 Kč. Počet zaměstnanců rok od roku klesá a v roce 2009 se 

pohyboval okolo 47 000 pracovníků. Z toho je 5 % vysokoškolsky vzdělaných, 8 % 

pracovníků má základní vzdělání, střední vzdělání s maturitou 25 % a bez maturity 62 %. 

Problémem tohoto odvětví je klesající počet studentů s odborným vzděláním v oborech formíř 

a slévač, ale i v dalších oborech. Do roku 2020 se očekává pokles pracovní síly v oboru aţ o 

28 %.  

V odvětví „Výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29) v roce 2009 činil průměrný 

měsíční plat 24 971 Kč. Počet zaměstnanců dle Českého statistického úřadu činil v roce 2009 

138 000 osob. Za období 2005-2009 se tak počet zaměstnanců sníţil o 3,08 %. Pokud se 

podíváme do Tab. 3.7, zjistíme, ţe podíl ve vzdělanostní struktuře byl v roce 2009 následující: 

pracovníci se základním vzděláním 6 %, střední vzdělání s maturitou 33 %, bez maturity 54 

% a vysokoškolsky vzdělaní 8 %.  

Tab. 3.7: Vzdělanostní a věková struktura odvětví v % 

Odvětví Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské 

CZ-NACE 14 12 61 25 2 

CZ-NACE 19 6 50 22 12 

CZ-NACE 24 8 62 25 5 

CZ-NACE 29 6 32 54 8 

Zdroj: www.czso.cz 

Je potřeba dodat, ţe dle dat z EUROSTATu za 12. měsíc roku 2011 je míra 

nezaměstnanosti v ČR menší neţ průměr EU-27 i EU-15. ČR dle míry nezaměstnanosti patří 
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v EU-27 6. místo a ze zemí, které přistupovaly v a po roce 2004, je na tom s mírou 

nezaměstnanosti nejlépe po Maltě. Počty nezaměstnaných v ZP za léta 2008-2011 jsou v Tab. 

3.8.  

Tab. 3.8: Počty nezaměstnaných ve ZP dle dosaţeného vzdělání v tis. osobách 

Dosaţené vzdělání rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Základní 18,23 26,63 24,43 19,27 

Střední bez maturity 27,28 62,28 62,18 52,13 

Střední s maturitou 10,48 26,48 22,7 20,5 

Vysokoškolské 1,58 2,98 2,65 3,03 

Celkem 57,57 118,37 111,96 94,93 

Zdroj: www.czso.cz 

 

3.7 Hospodářský výsledek dle odvětví CZ-NACE 

Další kategorií, ve které srovnáme atraktivitu jednotlivých odvětví, bude hospodářský 

výsledek za jednotlivá odvětví.  

 Při investičním rozhodování by měl investor přihlédnout k hospodářským výsledkům 

jednotlivých firem. Investor se můţe v rámci odvětví srovnávat s firmami, které v odvětvích 

jiţ operují. Můţe si tak navolit např. velikost firmy, druh výrobku, způsob výroby firmy, se 

kterou se chce srovnávat, a podle těchto kritérií můţe přibliţně určit výši svých budoucích 

peněţních toků. 

 Další informace, které případný investor můţe získat z hospodářského výsledku, je 

provázanost jednotlivých odvětví mezi sebou. ČR na rozdíl třeba od Polska je velice 

otevřenou ekonomikou, kde např. většina produkce osobních automobilů je určená pro vývoz. 

Tudíţ pro firmu, která by uvaţovala o investici, by bylo vhodné analyzovat trţní souvislosti 

mezi jednotlivými odvětvími. Např. textilní průmysl má v ČR tu výhodu, ţe je dodavatelem 

textilií do automobilového průmyslu, a protoţe automobilový průmysl je velkým exportérem 

a tedy by měl být odolnější vůči trţním rizikům. Jednoduše řečeno automobilový průmysl 

není závislý na domácí poptávce, ale poptávka je diverzifikována na různé globální trhy. 

Důkazem můţe být ten fakt, ţe v roce 2009 ČR společně se Slovinskem, jako jediné země 

v rámci EU, navýšily produkci vyrobených motorových vozidel. Tato skutečnost byla 

způsobena především zavedením „šrotovného“ v okolních zemích, ale toto je jenom dalším 

důkazem diverzifikace poptávky po osobních automobilech z ČR na globálních trzích.  

 Samozřejmě pro firmu, která by takto chtěla analyzovat souvislosti mezi odvětvími, by 

analýza v ČR byla sloţitější neţ v jiţ zmiňovaném Polsku, které je vlivy z okolního světa 
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zasaţeno mnohem méně. To je zejména způsobeno otevřeností ekonomiky, ale i velikostí 

trhu. 

 Tab. 3.9 nám podává přehled o hospodářském výsledku, který je očištěn od daně. 

Pokud srovnáme vývoj výsledku hospodaření v letech 2005 a 2009, zjistíme, ţe jediné 

odvětví, které dokázalo výsledek hospodaření navýšit, bylo odvětví CZ-NACE 14, a to aţ 

trojnásobně. 

Tab. 3.9: Hospodářský výsledek Zpracovatelského průmyslu a jeho jednotlivých oddílů v mil. Kč. 

Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 

Zpracovatelský průmysl 137 670 177 941 209 243 130 036 92 555 

CZ-NACE 14 442 1 730 1 284 233 1 346 

CZ-NACE 19 890 900 889 1 073 - 954 

CZ-NACE 24 14 772 18 472 21 621 9 519 -3 427 

CZ-NACE 29 19 486 29 691 33 696 14 242 8 427 

Zdroj: www.czso.cz 

Ostatním odvětvím se výsledek hospodaření výrazně propadl a CZ-NACE 19 a 24 se 

dokonce dostaly do záporných čísel. Tab. 3.9 je zajímavá ještě z jednoho hlediska, a to jak 

výsledek hospodaření oddílu CZ-NACE 24 kopíruje vývoj výsledku hospodaření oddílu CZ-

NACE 29. Můţe to být způsobeno tím, ţe oddíl CZ-NACE 24 je dodavatelem oddílu CZ-

NACE 29. V Tab. 3.9 máme průměrné počty subjektů působících ve ZP a v jeho jednotlivých 

odvětvích.  Pokud by firma zapojila do analýzy data z Tab. 3.9, tedy výsledek hospodaření 

v jednotlivých odvětvích ZP a vydělila jej daty z Tab. 3.10, tedy průměrným počtem subjektů 

v jednotlivých odvětvích ZP, pak by mohla určit průměrný výsledek hospodaření v odvětvích 

připadající na jeden subjekt. Takto zjištěný výsledek hospodaření by ale mohl být velice 

matoucí, pro většího investora by spíš představoval minimální výsledek hospodaření a pro 

menšího investora by to byl spíše maximální výsledek hospodaření. 

Protoţe v jednotlivých odvětvích působí malé, střední i velké firmy, tak by bylo 

vhodné pro kvalitu takové informace odvětví rozdělit právě podle velikosti firem, podle 

velikosti trţeb, nákladů, počtu zaměstnanců atd. Pokud by se takové roztřídění podařilo, pak 

by se firma zařadila do skupiny, do které si myslí, ţe nejvíce zapadá, a takto zjištěný 

průměrný výsledek hospodaření by měl větší vypovídací schopnost pro takového investora.  

Nejvíce subjektů  za rok 2009 dle dat z Českého statistického úřadu je v odvětví CZ-

NACE 14 a to (8 375) a nejméně v odvětví CZ-NACE 19 (pouze 18) subjektů, viz. Tab. 3.10.  
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Tab. 3.10: Průměrný počet subjektů působících ve Zpracovatelském průmysl a v jeho jednotlivých odvětvích 

Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 

Zpracovatelský průmysl 148 458 146 578 149 578 151 753 156 245 

CZ-NACE 14 8 377 7 936 7 825 7 918 8 375 

CZ-NACE 19 20 19 19 22 18 

CZ-NACE 24 644 657 690 715 800 

CZ-NACE 29 1 066 1 084 1 116 1 155 1 206 

Zdroj: www.czso.cz 

V Tab. 3.11 máme průměrné výsledky na jeden ekonomický subjekt v rámci ZP jako 

celku, a také za námi sledované odvětví. 

  Pro potencionálního investora mohou mít tyto informace, určitou vypovídací 

schopnost v tom, ţe můţe vcelku snadno určit nejziskovější odvětví a podle toho umístit 

investici. Ve všech odvětvích působí poměrně velký počet firem, s výjimkou odvětví CZ-

NACE 19, proto můţeme předpokládat, ţe v kaţdém odvětví budou existovat malé, střední i 

velké firmy.  Pokud se podíváme na data, která nám předkládá Tab. 3.11, zjistíme, ţe nejvyšší 

průměrné výsledky hospodaření očištěné od daně jsou realizovány v oddíle CZ-NACE 19, 

tedy aţ na rok 2009, kdy zde došlo naopak k největší ztrátě. Tato situace je ojedinělá a byla 

způsobena pravděpodobně vlivem ekonomické recese, kterou nemohou investoři nijak 

ovlivnit, nebo jen obtíţně. Takţe můţeme předpokládat, ţe v rámci námi sledovaných odvětví 

je CZ-NACE 19 nejziskovější.  

Dalšími odvětvími, které generují vysoké průměrné zisky na jeden ekonomický 

subjekt, jsou CZ-NACE 24 a 29. Pokud bychom spočetli průměrný zisk připadající na jeden 

subjekt mezi lety 2005 - 2009, tak by tyto zisky dle odvětví činily: CZ-NACE 19 28,40 mil. 

Kč, CZ-NACE 24 18,34 mil. Kč a CZ-NACE 29 19,044 mil. Kč.  

V odvětví CZ-NACE 14 jsou průměrné zisky připadající na jeden ekonomický subjekt 

jasně nejmenší. Průměrné zisky připadající na jeden ekonomický subjekt mezi lety 2005 - 

2009 v oddíle CZ-NACE 14 činily pouze 0,13 mil. Kč. Tato skutečnost zcela vystihuje, 

v jakém stavu je oddíl CZ-NACE 14. Ve srovnání s ostatními námi sledovanými oddíly, jasně 

ukazuje potencionálnímu investorovi, kam by neměl svou investici směřovat. Pokud by se i 

přesto investor rozhodl svou investici směřovat do tohoto odvětví,  měly by se zaměřit spíše 

na zakázkovou výrobu kolekcí s vysokou přidanou hodnotou.  
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Tab. 3.11: Průměrný výsledek hospodaření připadající na jeden subjekt v jednotlivých oddílech v mil. Kč v letech 2005-2009 

Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 

Zpracovatelský průmysl 0,9273 1,2140 1,3989 0,8569 0,5924 

CZ-NACE 14 0,0528 0,2180 0,1641 0,0294 0,1619 

CZ-NACE 19 44,5 47,3684 46,7895 48,7727 -45,4286 

CZ-NACE 24 22,9379 28,1157 31,3348 13,3133 -4,0129 

CZ-NACE 29 18,2795 27,3902 30,1935 12,3307 6,9876 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z www.czso.cz 
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4 Hodnocení skutečného dopadu investičních pobídek na 

vybraná odvětví ekonomiky 

Neţ přejdeme k hodnocení skutečného dopadu investičních pobídek na vybraná 

odvětví ZP, bylo by dobré si připomenout, proč vznikly, za jakých okolností vznikly a co 

měly změnit, případně přinést nového.  

 Protoţe za minulého reţimu byla nulová nezaměstnanost a byla zákonná povinnost 

pracovat, tak se tato skutečnost musela nějakým způsobem promítnout na stavu hospodářství 

v tehdejší ČSSR. To, ţe měl kaţdý práci téměř jistou, se projevovalo hlavně v naprosto 

necitlivém rozdělení pracovní síly. Jeden důleţitý rozdíl mezi trţním a centrálně řízeným 

hospodářstvím je právě ten, ţe trţní hospodářství poskytne jednotlivým odvětvím právě tolik 

pracovní síly, kolik potřebují. Centrálně řízené hospodářství toto nedokáţe, protoţe má svůj 

plán a na nabídku a poptávku nebere zřetel. Tedy nabídka s poptávkou by se dala označit 

právě za ten element, který propůjčuje trţnímu hospodářství jiţ zmiňovanou citlivost a z toho 

pramenící efektivitu a vyšší výkonnost. 

 Další problém, který byl způsoben nulovou nezaměstnaností v ČSSR, byla nízká 

produktivita práce, coţ je logické s ohledem na to, ţe zaměstnaná byla celá republika.  

  Zavedením investičních pobídek si vláda slibovala sníţení nezaměstnanosti, zvýšení 

produktivity práce, přínos technologického i manaţerského know-how a zahraniční firmy 

měly přispět ke zlepšení platební bilance díky své výrazné proexportní politice. 

4.1 Snížení nezaměstnanosti 

Investiční pobídky s ohledem na sniţování nezaměstnanosti se dají rozdělit na přímé a 

nepřímé. Ty, které přímo pobízejí investora k tvorbě pracovních míst, jsou dvě, a to hmotná 

podpora na nová pracovní místa a hmotná podpora na školení a rekvalifikaci. Investiční 

pobídky, které nepřímo ovlivňují nezaměstnanost, jsou poskytování pozemku vybaveného 

infrastrukturou za zvýhodněnou cenu, převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou 

cenu a sleva na dani. 

Pouze přímé investiční pobídky patří do Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), která 

je souhrnem opatření, jeţ mají zajistit maximální moţnou zaměstnanost. APZ zajišťuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Investiční pobídky jsou tedy jedním z 

nástrojů APZ.  

Investiční pobídky přímé i nepřímé za dobu své existence, tedy od roku 1998 do roku 

2008, dle „Finální zprávy vyhodnocení dopadů investic čerpající pobídky a zhodnocení 
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efektivity agentury CzechInvest“ firmy Deloitte zapříčinily vytvoření 308 tis. pracovních 

míst. Podíl takto vytvořených pracovních míst na celkovém počtu zaměstnanců v ČR činil 9 

%, viz Obr. 4.1, který srovnává počet vytvořených míst, na které byly vyuţity prostředky 

z investičních pobídek s celkovým počtem zaměstnaných mezi léty 1998 – 2008. 

Obr. 4.1: Vytvořená pracovní místa s celkovým počtem zaměstnanců v ČR 

Zdroj: www.czechinvest.cz 

Na Obr. 4.2 můţeme vidět, jakým způsobem se mění nezaměstnanost ve srovnání s 

počtem uskutečněných projektů financovaných z investičních pobídek, respektive počtem 

takto vytvořených pracovních míst. Z Obr. 4.2 je tedy patrné, ţe nezaměstnanost reaguje na 

vývoj nově vytvořených pracovních míst, která byla financována z prostředků investičních 

pobídek. V období, kdy se nezaměstnanost zvyšovala, klesaly počty nových pracovních míst 

vytvořených díky investičním pobídkám a naopak. 
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Obr. 4.2: Porovnání meziroční změny počtu nezaměstnaných v ČR a nově vytvořených míst díky investičním 

pobídkám. 

Zdroj: www.czechinvest.cz 

Agentura CzechInvest na základě investičních záměrů, které byly agentuře 

předkládány od roku 1998 do 29. února 2012, zjistila následující údaje. Celkový počet 

realizovaných investičních projektů mezi lety 1998 – 2012 ve ZP činil 641. Tyto realizované 

investiční záměry přímo vytvořily 137 tis. pracovních míst a bylo proinvestováno 598 mld. 

Kč.  

Z toho do odvětví „Výroba oděvů“ (CZ-NACE 14) směřovalo 20 investičních 

projektů, které vytvořily 2 tis. pracovních míst a investice v tomto odvětví dosáhly částky 13 

mld. Kč.  

Do odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ (CZ-NACE 19) 

směřovaly 3 investiční projekty, které vytvořily 65 pracovních míst a proinvestovaná částka 

činila 16 mld. Kč. 

V odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) bylo zaznamenáno 25 

investičních projektů. Tyto projekty vytvořily 1,2 tis. pracovních míst a proinvestováno bylo 

v tomto odvětví 10 mld. Kč. 

V odvětví „Výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29) agentura CzechInvest 

zaznamenala největší mnoţství investičních projektů v rámci ZP, a to 197. Investoři zde 

proinvestovali 266 mld. Kč a přímo vytvořili 57 tis. pracovních míst.    

 Výše zmiňované informace nalezneme v Tab. 4.1 a můţeme tak lépe pozorovat 

jednotlivé rozdíly mezi sledovanými odvětvími. 
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Tab. 4.1: Počty vytvořených nových pracovních míst, výše proinvestovaných fin. prostředku a počet projektů ve 

sledovaných odvětvích CZ-NACE mezi lety 1998 - 2012 

Odvětví Pracovní místa Investice v mld. Kč Projekty 

Zpracovatelský průmysl 137 292 598 641 

CZ-NACE 14 2 108 12 20 

CZ-NACE 19 65 16 3 

CZ-NACE 24 1 209 10 25 

CZ-NACE 29 57 181 266 197 

Zdroj: http://www.czechinvest.org 

Tedy z doposud zjištěných informací můţeme konstatovat, ţe mezi lety 1998 - 2012 se 

investiční pobídky v ČR podílely na vytvoření 308 tis. pracovních míst, z toho bylo asi 137 

tis. pracovních míst vytvořeno přímo v souvislosti s realizovaným investičním záměrem. 

 Zaměstnanost v jednotlivých odvětvích CZ-NACE v roce 2009 byla následující. 

„Výroba oděvů“ (CZ-NACE 14) 27 tis. osob, „Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů“ (CZ-NACE 19) 3 tis. osob, „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) 47 tis. 

osob a „Výroba motorových vozidel“ 138 tis. osob. Na základě informací o počtu osob 

zaměstnaných v jednotlivých odvětvích CZ-NACE a informací ohledně nových pracovních 

míst, které vznikly v jednotlivých odvětvích díky investičním pobídkám, můţeme zjistit a 

zároveň srovnat dopad investičních pobídek na jednotlivá odvětví CZ-NACE.  

Graf 4.1 zachycuje podíly nových pracovních míst, které vznikly díky investičním 

pobídkám na celkové zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích CZ-NACE.    

 Na Grafu 4.1 jde vidět, ţe jasně největší podíl nových pracovních míst je v odvětví 

„Výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29), a to 41,3 %. Odvětví „Výroby oděvů“ (CZ-

NACE 14) se podílí pouze 7,78 %, odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) 

pouze 2,55% a podíl odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ (CZ-NACE 

19) je 2,10 %.  

 Z těchto informací je tedy jasně patrné, na která odvětví měly investiční pobídky 

z hlediska zaměstnanosti největší dopad, a na která z námi sledovaných odvětví dopad nebyl 

tak velký. 
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Graf 4.1: Podíl nově vytvořených pracovních míst díky investičním pobídkám na celkové zaměstnanosti odvětví 

CZ-NACE 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.czechinvest. a www.czso.cz 

4.2 Produktivita práce 

Zvýšení produktivity práce je dalším kritériem, kvůli kterému vláda zavedla v roce 

1998 investiční pobídky. Metod pro zjišťování produktivity práce je celá řada. My si pro 

zjištění produktivity práce zvolíme metodu zaloţenou na poměru čistého zisku a počtu 

zaměstnanců. 

 V první řadě se zaměříme na produktivitu práce ve ZP a v jednotlivých námi 

zvolených odvětvích CZ-NACE, které mezi sebou porovnáme. Takto zjištěná produktivita 

práce nebude konečná. Poskytne nám informace o produktivitě práce v jednotlivých 

odvětvích, ale uţ nám neřekne nic o tom, jak jsou na tom s produktivitou práce ty subjekty, 

které vyuţily investiční pobídky a ostatní subjekty. A právě proto si v kaţdém odvětví 

zvolíme několik reprezentantů, a to subjekty, které vyuţily investiční pobídky, a subjekty, 

které tak neučinily. 

4.3 Produktivita práce a odvětví CZ-NACE 

Jak uţ jsme předeslali výše, nejprve se budeme zabývat, produktivitou práce za ZP 

jako celek a produktivitou práce ve sledovaných odvětvích. K výpočtu produktivity práce 

nám tedy bude stačit pouze počet zaměstnanců v odvětvích CZ-NACE a výsledky 
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hospodaření očištěné od daně ve sledovaných odvětvích. Jak se zaměstnaností, tak s výsledky 

hospodaření jsme jiţ pracovali a nalezneme je v Tab. 3.6 Počty zaměstnaných a Tab. 3.9 

Hospodářské výsledky bez daně. 

 V Tab. 4.3 je zobrazena produktivita práce mezi léty 2005 - 2009 dle průměrného 

zisku na jednu osobu, jak za ZP, tak za jednotlivá odvětví. Produktivita práce v rámci ZP 

dosahovala v roce 2005 výše 103,82 tis. Kč na jednoho zaměstnance. Do roku 2007 rostla a 

v tomto roce činila jiţ 153,63 tis. Kč. Od roku 2008 zaznamenáváme propad, a to o 38 %, 

který pokračuje i v roce 2009 a ve srovnání s rokem 2008 tak produktivita práce měřená 

průměrným ziskem na jednoho zaměstnance klesá o 19,6 %. Podobný vývoj můţeme sledovat 

i v jednotlivých odvětvích ZP. 

 V roce 2005 v odvětví „Výroba oděvů“ (CZ-NACE 14) byla produktivita práce 10,28 

tis. Kč a o rok později se produktivita práce zvýšila na 45,53 tis. Kč, coţ byl nárůst téměř o 

343 %. Rok 2007 byl ve znamení poklesu viz. Tab. 4.3. 

 Odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ (CZ-NACE 19) v roce 

2005 zaznamenal produktivitu práce ve výši 296,67 tis. Kč, a to v námi sledovaných 

odvětvích bylo za rok 2005 nejvíce. Produktivita práce v letech 2006 a 2007 se téměř 

nezměnila a aţ v roce 2008 se produktivita práce ve srovnání s rokem 2007 zvýšila o 20,7 %. 

V roce 2009 se produktivita práce propadla na -318,00 tis. Kč, coţ bylo způsobeno propadem 

výsledku hospodaření za odvětví jako celek. 

 Odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) a „Výroba motorových 

vozidel“ (CZ-NACE 29) mají téměř totoţný vývoj a za zmínku stojí aţ rok 2009, kdy odvětví 

(CZ-NACE 24) zaznamenalo podobně jako odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů“ (CZ-NACE 19) záporného výsledku hospodaření, a proto produktivita práce v roce 

2009 činila -72,91 tis. Kč. 

Tab. 4.2: Produktivita práce ve ZP a sledovaných odvětvích CZ-NACE mezi lety 2005 – 2009 v tis. Kč 

Odvětví 2005 2006 2007 2008 2009 

Zpracovatelský průmysl 103,82 133,79 153,63 95,19 76,56 

CZ-NACE 14 10,28 45,53 36,69 72,81 49,85 

CZ-NACE 19 296,67 300,00 296,33 357,67 -318,00 

CZ-NACE 24 254,69 324,07 372,78 169,98 -72,91 

CZ-NACE 29 137,22 200,61 216,00 89,57 61,07 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.czso.cz 
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 Nyní se zaměříme na produktivitu práce subjektů, které vyuţily investiční pobídky a 

subjektů, které investiční pobídky nevyuţily.  

Jelikoţ při volbě subjektů, které vyuţily investiční pobídky, jsme silně ovlivněni 

počtem projektů, které směřovaly do jednotlivých odvětví CZ-NACE, viz. Tab. 1.17, 

projevuje se tato skutečnost především v odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktů“ (CZ-NACE 19), kde jsou pouze tři subjekty, které vyuţily investiční pobídky. A 

proto jsme nuceni zvolit si pro odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ 

(CZ-NACE 19) pouze tři zástupce, jak ze subjektů, které vyuţily investiční pobídky, tak 

z těch, které je nevyuţily. V ostatních odvětvích CZ-NACE si zvolíme pět zástupců. 

4.3.1 Výroba oděvů (CZ-NACE 14) 

Produktivita práce, kterou jsme zjišťovali za toto odvětví jako celek, byla v odvětví 14 

mezi sledovanými odvětvími CZ-NACE jasně nejniţší. Nyní se podívejme, jakým způsobem 

se liší produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance v odvětví „Výroba oděvů“ 

(CZ-NACE 14) mezi subjekty, které vyuţily investiční pobídky a subjekty, které tak 

neučinily. 

 V Tab. 4.3 a 4.4 lze vidět firmy, které jsme si zvolili pro porovnání průměrné 

produktivity práce. V Tab. 4.3 jsou firmy, které vyuţily investiční pobídky a v Tab. 4.4 firmy, 

bez investičních pobídek. Tabulky ukazují dlouhodobou průměrnou produktivitu práce v námi 

zvolených subjektech vypočítanou mezi lety 2000 – 2010. 

Tab. 4.3: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem s investičními pobídkami 

 Veba a.s. Technolen s.r.o. Fibertex a.s. Pegas-NT a.s. Velveta a.s. 

VH 35 442 16 373 -17 290 164 739 -76 515 

Poč. zam. 1450 564 252 51 277 

Prod. práce 24,44 29,03 -39,58 3230,18 -276,23 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 
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Tab. 4.4: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem bez investičních pobídek 

 Juta a.s. Pleas a.s. Kordárna a.s. Altreva s.r.o. Svitap s.r.o. 

VH 218 899 2 356 -15 332 13 280 16 184 

Poč. zam. 1 794 1 287 186 218 793 

Prod. práce 122,01 1,83 -82,43 60,92 20,41 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.2 ukazuje, jakým způsobem se liší průměrná dlouhodobá produktivita práce u 

firem s investičními pobídkami a u firem bez pobídek. Dlouhodobý průměr produktivity práce 

u firem, které vyuţily investiční pobídky je niţší o 8 tis. Kč na jednoho zaměstnance, neţ 

dlouhodobý průměr produktivity práce u firem, které nevyuţily investiční pobídky.  

Nakonec je potřeba dodat, ţe průměrná produktivita práce u firem, které vyuţily 

investiční pobídky, byla ovlivněna zejména průměrnou produktivitou práce ve společnosti 

Pegas-NT a.s., která je v tomto odvětví výjimečně vysoká. 

Graf 4.2: Srovnání průměrné produktivity práce mezi lety 2000 – 2010 u firem, které vyuţily investiční pobídky 

a u firem, které tak neučinily.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.3 poskytuje odlišný pohled na průměrnou produktivitu práce. Ukazuje nám 

vývoj průměrné roční produktivity práce v námi vybraných společnostech. Toto srovnání není 

tolik ovlivněno produktivitou práce ve společnosti Pegas-NT a.s. a vyplývá z něj, ţe průměrná 
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produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance u pěti společností, které vyuţily 

investiční pobídky, je od roku 2006 vyšší neţ průměrná produktivita práce u pěti společností, 

bez investičních pobídek. 

Graf 4.3: Srovnání průměrné roční produktivity práce v tis. Kč na jednoho zaměstnance v letech 2000 – 2010  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

4.3.2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (CZ-NACE 19) 

Podívejme se, jakým způsobem se liší produktivita práce měřená ziskem na jednoho 

zaměstnance v odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ (CZ-NACE 19) 

mezi subjekty, které vyuţily investiční pobídky a subjekty, které tak neučinily. 

 Pro porovnání produktivity práce jsme byli nuceni zvolit pouze tři subjekty, a to z toho 

důvodu, ţe více subjektů z tohoto odvětví  o investiční pobídky neţádalo. 

 V Tab. 4.5 máme dva subjekty, které ţádaly o investiční pobídky a v Tab. 4.6 jsou 

subjekty, které neţádaly o investiční pobídky. 

 Společnost Chemopetrol, a.s. sice o pobídky ţádala, ale nemá ţádné zaměstnance a 

jménem společnosti jedná představenstvo. Tato společnost nebyla zahrnuta do konsolidačního 

celku Unipetrol PPA s.r.o., protoţe v letech 2006 - 2010 nevyvíjela podnikatelskou aktivitu. 

Výroční zprávy této společnosti se podařilo vyhledat pouze za roky 2006 - 2010, a proto jsme 

tuto společnost nezahrnuli do srovnání.  
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Tab. 4.5: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem s investičními pobídkami. 

 Česká rafinérská a.s. Butadien Kralupy a.s. 

VH 497 972 16 020 

Počet zaměstnanců 755 7 

Produktivita práce 659,57 2288,58 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Tab. 4.6: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem bez investičních pobídek. 

 Čepro, a.s. Lukoil s.r.o. Paramo, a.s. OKK Koksovny, a.s. 

VH 447 686 -30 287 36 186 39 576 

Počet zaměstnanců 843 489 753 1 237 

Produktivita práce 531 -61, 94 48,06 31,99 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.3 ukazuje, jakým způsobem se liší průměrná dlouhodobá produktivita práce u 

firem s investičními pobídkami a u firem bez pobídek. Dlouhodobý průměr produktivity práce 

u firem, které vyuţily investiční pobídky, tak o 520 tis. Kč na jednoho zaměstnance převyšuje 

dlouhodobý průměr produktivity práce u firem, které nevyuţily investiční pobídky.  

Graf 4.3: Srovnání průměrné produktivity práce mezi lety 2000 – 2010 u firem, které vyuţily investiční pobídky 

a u firem, které tak neučinily.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 
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Graf 4.4 poskytuje odlišný pohled na průměrnou produktivitu práce. Ukazuje nám 

vývoj průměrné roční produktivity práce v námi vybraných společnostech. Z tohoto srovnání 

vyplývá, ţe průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance u čtyř 

společností, které nevyuţily investiční pobídky, je mezi lety 2000 - 2010 niţší neţ průměrná 

produktivita práce u dvou společností, které investiční pobídky vyuţily. Výjimkou jsou pouze 

roky 2001 a 2004. 

Graf 4.4: Srovnání průměrné roční produktivity práce v tis. Kč na jednoho zaměstnance v letech 2000 – 2010.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

4.3.3 Hutnictví a zpracování kovu (CZ-NACE 24) 

Produktivitu práce měřenou ziskem na jednoho zaměstnance v odvětví „Hutnictví a 

zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) mezi subjekty, které vyuţily investiční pobídky a subjekty, 

které tak neučinily, můţeme sledovat v Tab. 4.7 a 4.8. 
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Tab. 4.7: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem s investičními pobídkami 

 Vítkovické slévárny Mi-King Bekaert Schlote Řetězárna 

VH 43 726 -1 447 66 148 3 053 37 023 

Zaměstnanci 344 83 132 61 330 

Prod. práce 127,11 -17,43 501,12 50 112,19 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Tab. 4.8: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem bez investičních pobídek 

 Třinecké ţelezárny ArcelorMittal Vítkovice Vesuvius Sandvik 

VH 1 102 440 3 657 979 866 545 93 662 551 038 

Zaměstnanci 5 873 9 739 5 611 137 492 

Prod. práce 187,71 375,60 154,44 683,66 1120 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.5 ukazuje, jakým způsobem se liší průměrná dlouhodobá produktivita práce u 

firem s investičními pobídkami a u firem bez pobídek. Dlouhodobý průměr produktivity práce 

u firem, které nevyuţily investiční pobídky, tak o 130 tis. Kč na jednoho zaměstnance 

převyšuje dlouhodobý průměr produktivity práce u firem, které vyuţily investiční pobídky. 
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Graf 4.5: Srovnání průměrné produktivity práce mezi lety 2000 – 2010 u firem, které vyuţily investiční pobídky 

a u firem, které tak neučinily.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.6 poskytuje odlišný pohled na průměrnou produktivitu práce. Ukazuje nám 

vývoj průměrné roční produktivity práce v námi vybraných společnostech. Z tohoto srovnání 

vyplývá, ţe průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance u pěti 

společností, které nevyuţily investiční pobídky, je mezi lety 2000 - 2010 vyšší neţ průměrná 

produktivita práce u pěti společností, které investiční pobídky vyuţily. Výjimkou jsou pouze 

roky 2000, 2001, 2009 a 2010. 
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Graf 4.6: Srovnání průměrné roční produktivity práce v tis. Kč na jednoho zaměstnance v letech 2000 – 2010  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

4.3.4 Výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29) 

Produktivitu práce měřenou ziskem na jednoho zaměstnance v odvětví „Výroba 

motorových vozidel“ (CZ-NACE 29) mezi subjekty, které vyuţily investiční pobídky a 

subjekty, které tak neučinily, můţeme sledovat v Tab. 4.9 a 4.10. 

Tab. 4.9: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. Kč 

u firem s investičními pobídkami. 

 Škoda auto Hyundai motor Iveco Hysco Movo 

VH 6 681 184 -490 747 723 149 13 997 9 482 

Zaměstnanci 24 078 1 101 1 837 38 423 

Prod. práce 277,48 -445,73 393,66 368,34 22,42 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Tab. 4.10: Průměrný výsledek hospodaření, počet zaměstnanců a produktivita práce mezi lety 2000-2010 v tis. 

Kč u firem bez investičních pobídek. 

 Continental Federal-mogul Hutchinson Visteon Gumotex 

VH 608 105 271 855 185 497 78 004 -7 859 

Zaměstnanci 1 333 784 555 3 760 127 

Prod. práce 456,19 346,75 334,23 20,75 -61,88 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 
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Graf 4.7 ukazuje, jakým způsobem se liší průměrná dlouhodobá produktivita práce u 

firem s investičními pobídkami a u firem bez pobídek. Dlouhodobý průměr produktivity práce 

u firem, které vyuţily investiční pobídky, tak o 80 tis. Kč na jednoho zaměstnance, převyšuje 

dlouhodobý průměr produktivity práce u firem, které nevyuţily investiční pobídky.  

Graf 4.7: Srovnání průměrné produktivity práce mezi lety 2000 – 2010 u firem s investičními pobídkami a u 

firem bez investičních pobídek.  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

Graf 4.8 poskytuje odlišný pohled na průměrnou produktivitu práce. Ukazuje nám 

vývoj průměrné roční produktivity práce v námi vybraných společnostech. Z tohoto srovnání 

vyplývá, ţe průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance u pěti 

společností, které nevyuţily investiční pobídky, je do roku 2005 vyšší neţ průměrná 

produktivita práce u pěti společností, které investiční pobídky vyuţily. Od roku 2006 

průměrná produktivita práce u společností s investičními pobídkami převyšuje průměrnou 

produktivitu práce společností bez investičních pobídek. Rok 2009 je výjimkou.  
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Graf 4.8: Srovnání průměrné roční produktivity práce v tis. Kč na jednoho zaměstnance v letech 2000 – 2010  

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací z www.justice.cz 

4.4 Shrnutí 

V odvětví „Výroba oděvů“ „CZ-NACE 14“ investiční pobídky přímo zapříčinily vznik 2 

108 pracovních míst, které měly 7,78 % podíl na dosavadní zaměstnanosti v tomto odvětví.  

V roce 2008 se v odvětví 14 průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho 

zaměstnance pohybovala okolo 73 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila o 608 %. 

S ohledem na počet pracovních míst, které investiční pobídky vytvořily, je nepravděpodobné, 

ţe se nějakým významným způsobem podílely investiční pobídky na zvýšení produktivity 

práce v tomto odvětví. 

Námi zvolené společnosti, které vyuţily investiční pobídky, měly od roku 2006 vyšší 

průměrnou produktivitu práce neţ společností, které investiční pobídky nevyuţily. 

V odvětví „Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů“ (CZ-NACE 19) investiční 

pobídky vytvořily 65 pracovních míst, coţ je 2,1 % podíl na zaměstnanosti v odvětví 19. 

V odvětví 19 se v roce 2008 průměrná produktivita práce pohybovala okolo 358 tis. Kč 

na jednoho zaměstnance a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila o 21 %. Hlavní příčinou 

zvýšení produktivity práce v odvětví 19, bylo navýšení průměrného výsledků hospodaření, a 

to o 20 %. O investiční pobídky ţádaly pouze tři společnosti, a proto ani v tomto odvětví se na 

zvyšování produktivity práce investiční pobídky nepodílejí velkou mírou. 
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Námi zvolené společnosti, které vyuţily investiční pobídky, měly od roku 2005 vyšší 

průměrnou produktivitu práce neţ společnosti, které investiční pobídky nevyuţily. 

V odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“ (CZ-NACE 24) investiční pobídky vytvořily 1 

200 pracovních míst, coţ je 2,55 % podíl na zaměstnanosti v odvětví 24. 

V odvětví 24 se v roce 2008 průměrná produktivita práce pohybovala okolo 170 tis. Kč 

na jednoho zaměstnance a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila o 33,2 %.  

Průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance je u společností, 

které nevyuţily investiční pobídky mezi lety 2000 - 2010 vyšší neţ průměrná produktivita 

práce u společností, které investiční pobídky vyuţily. Výjimkou jsou pouze roky 2000, 2001, 

2009 a 2010. 

V odvětví „Výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29) investiční pobídky vytvořily 57 

tis. pracovních míst, coţ je 41,3 % podíl na zaměstnanosti v odvětví 29.  

V odvětví 29 se v roce 2008 průměrná produktivita práce pohybovala okolo 90 tis. Kč na 

jednoho zaměstnance a ve srovnání s rokem 2005 se sníţila o 99 %. Pokud bychom 

srovnávali rok 2007 s rokem 2005, pak by se průměrná produktivita práce na jednoho 

zaměstnance zvýšila o 57% a s ohledem na podíl vytvořených pracovních míst za pomoci 

investičních pobídek na celkové zaměstnanosti v odvětví 29 by pak investiční pobídky měly 

velký podíl na zvyšování produktivity práce. 

Průměrná produktivita práce měřená ziskem na jednoho zaměstnance je u společností, 

které vyuţily investiční pobídky od roku 2006 vyšší neţ u společností, které investiční 

pobídky nevyuţily. Výjimkou je rok 2009. 
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5 Závěr 

  Tato bakalářská práce pojednává o investičních pobídkách v ČR. Hlavním cílem bylo 

zhodnotit metodami komparace a indukce skutečný dopad investičních pobídek na vybraná 

odvětví ČR, a to zejména na zaměstnanost a produktivitu práce v oblastech, kterými vláda 

v roce 1998 zdůvodnila vznik investičních pobídek. 

Ve druhé kapitole jsme se zabývali investičními pobídkami. Provedli jsme jejich 

charakteristiku, nastínili jsme proces rozhodování o přidělení investičních pobídek a vymezili 

jsme legislativní a institucionální rámec. Dle zprávy Doing Business jsme zjistili, ţe velké 

nedostatky měla ČR v kategorii „Daňové zatíţení“. Průměrná firma v ČR se totiţ věnuje 551 

hodin ročně přípravě, dokumentaci a samotnému placení daní. Jenom pro představu, jak 

kritická situace je, postačí srovnání s Řeckem, kde průměrné firmě stačí k vyřízení daňových 

povinností pouze 221 hodin. 

Ve třetí kapitole jsme se zaměřili na srovnávání jednotlivých odvětví, a to nejprve 

v mezinárodním srovnání, kde nám pomohl ţebříček TOP 500. Srovnávali jsme sedm odvětví 

v konkurenci států střední a východní Evropy, jeţ jsou vlastně našimi přímými konkurenty při 

lákaní zahraničních investic. ČR si ve srovnání vedla dobře, v  TOP 10 kaţdého odvětví měla 

aspoň jednoho zástupce a skončila z 19 zemí druhá za Polskem. Podobně jsme srovnávali 

situaci v rámci českých krajů, kde si vedla nejlépe Praha. A na závěr jsme detailněji 

srovnávali atraktivitu čtyř vybraných odvětví v kategoriích zaměstnanost, toky přímých 

zahraničních investic a průměrný výsledek hospodaření na firmu. 

V poslední kapitole proběhlo hodnocení, jakým způsobem ovlivnily investiční pobídky 

námi vybraná odvětví z pohledu zaměstnanosti a produktivity práce. Zjistili jsme, ţe největší 

počet projektů, které vyuţily investiční pobídky, směřoval do odvětví „Výroba motorových 

vozidel“ CZ-NACE 29. Investiční pobídky přímo vytvořily 137 tis. pracovních míst a téměř 

polovina jich byla vytvořena v odvětví 29. Produktivitu práce jsme srovnávali za odvětví jako 

celek, ale díky nízkým počtům projektů, které směřovaly do odvětví 14, 19 a 24 jsme nebyli 

schopni určit, zda investiční pobídky měly nějaký podíl na zvyšování produktivity práce 

v těchto odvětvích. Proto jsme se zaměřili na jednotlivá odvětví a firmy jsme rozdělili na dvě 

skupiny subjektů, a to ty, které investiční pobídky vyuţily a ty, které je nevyuţily. Z tohoto 

rozdělení vyplynulo, ţe od roku 2005 mají firmy, které vyuţily investiční pobídky, mírně 

vyšší produktivitu práce. Výjimkou je situace v odvětví „Hutnictví a zpracování kovu“, kde je 

tomu naopak. Situace byla způsobená nadprůměrnými zisky společnostmi bez investičních 
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pobídek mezi lety 2003 – 2008. A také propouštěním zaměstnanců např. ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. propustil mezi lety 2003 – 2009, téměř 50 % zaměstnanců. 

Úplně na závěr by bylo dobré poloţit si otázku, zda investiční pobídky prospívají ZP 

jako celku, nebo prospívají pouze odvětví „Výroba motorových vozidel“ (CZ-NACE 29)? 

Pokud je tedy cílem vlády oţivit některá odvětví např. „Výroba oděvů“ (CZ-NACE 14), 

neměly by být investiční pobídky více flexibilnější? Taková flexibilita by se mohla projevovat 

např. nastavením investičních pobídek dle potřeby pro jednotlivá odvětví ZP. V odvětvích, 

která jsou relativně stabilní, sníţit atraktivitu investičních pobídek a naopak v odvětvích, která 

to potřebují a potýkají se s vysokou nezaměstnaností a s malou produktivitou práce, 

atraktivitu poskytovaných investičních pobídek zvýšit. To by pravděpodobně bylo v rozporu 

se zákonem o veřejné podpoře, který ovlivňuje maximální výši veřejné podpory. ČR by 

musela vytvořit nový zákon o investičních pobídkách, který by pak předloţila Evropské 

komisi ke schválení.  
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Příloha č. 1 

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb meziroční indexy  

 

Roky 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2011 100,5 104,2 102,9 110,8 124,5 100,2 94,9 104,6 103,7 120,8 106,9 99,5 

2010 94,8 89,2 98,6 101,8 99,2 98,1 83,0 107,5 93,5 81,0 90,8 87,4 

2009 92,9 98,4 106,7 72,4 82,7 91,0 108,2 84,7 83,9 72,6 88,7 85,0 

2008 107,6 81,9 72,0 93,0 78,7 82,6 80,9 87,1 106,2 99,8 95,9 118,0 

2007 72,0 66,6 80,8 89,2 97,3 91,0 66,9 83,8 86,9 91,3 73,2 86,3 

2006 72,0 66,6 80,8 89,2 97,3 91,0 66,9 83,8 86,9 91,3 73,2 86,3 

2005 124,0 130,5 108,6 104,7 96,6 96,5 96,2 103,2 100,9 100,3 130,6 93,6 

2004 98,4 92,0 96,8 71,7 88,7 87,9 102,1 90,4 71,0 72,2 66,9 83,4 

2003 74,1 81,5 88,7 98,7 80,0 90,0 79,4 85,6 92,7 90,3 70,0 93,0 

2002 85,6 74,0 68,7 66,4 77,7 79,1 99,2 75,5 81,8 74,8 113,2 85,8 

2001 108,9 110,5 111,6 116,1 98,6 110,1 90,0 110,6 102,6 105,0 102,3 100,4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

Pozn: stejný měsíc předchozího roku=100  

Pozn: Běţné ceny 
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