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1 Úvod 

Přímé zahraniční investice jsou v současnosti celosvětově uznávány jako 

nepostradatelné urychlovače ekonomického růstu nejen v rozvojových zemích. Vlády 

jednotlivých zemí určitým způsobem usilují o to, přilákat právě na své území zahraniční 

investory. Nástroje, které za tímto účelem aplikují, mohou být v podobě sníţených daní, 

daňových prázdnin či jiných investičních pobídek zajišťujících příliv zahraničních subjektů.  

Česká republika, v současnosti malá velice otevřená ekonomika, a ostatní 

postkomunistické země, se na počátku transformačního procesu a v průběhu 90. let potýkaly 

s nedostatkem kapitálu. K nastartování trţního hospodářství bylo kvůli nedostatečným 

úsporám zapotřebí zahraničního kapitálu. Ten byl zprvu vyuţit při privatizaci státních 

podniků a následně i při zakládání zcela nových společností, dceřiných společností či poboček 

nadnárodních zahraničních firem. Aby mohl kapitál ze zahraniční volně plynout do země, 

bylo přistoupeno k uvolnění kapitálových toků, jejichţ pohyb byl do roku 1995 pod plnou 

kontrolou České národní banky. Společný evropský trh s volným pohybem kapitálu je 

součástí Římských smluv jiţ z roku 1957. Po přijetí ČR do OECD byl tedy trh s kapitálem 

zcela liberalizován a Česká republika se tak stala zemí s obrovským potenciálem, která se 

díky své strategické poloze a jiným přednostem stala pro zahraniční investory velice 

atraktivní.  

 

Cílem diplomové práce je analýza faktorů, které ovlivnily realizaci přímé zahraniční 

investice Hyundai do Moravskoslezského kraje a kvantifikace dopadů této investice  

na veřejné finance. 

 

Práce je rozdělena do tří stěţejních kapitol. První kapitola je zaměřena 

na teoretické pojetí přímých zahraničních investic, kdy jsou tyto děleny na investice vertikální 

a horizontální a dále podle motivu vstupu, míry kontroly, způsobu vstupu a specializace 

mateřské společnosti. Dále kapitola rozebírá faktory motivujících realizace přímých 

zahraničních investic, díky kterým zahraniční investor porovnává různé lokace v jednotlivých 

ekonomikách a na základě kterých se rozhoduje, do které z nich svou investici umístí. 

Výhody a nevýhody pro hostitelskou zemi jsou nastíněny v další podkapitole. Jedním 

z hlavních faktorů pro investování v dané ekonomice je i riziko hostitelské země, jeţ je 

v závěru první kapitoly sledováno prostřednictvím country ratingu.  

Druhá kapitola je zaměřena na vývoj přílivu přímých zahraničních investic, které 

plynou od zahraničních investorů do české ekonomiky. Úvodem je zde uvedeno postavení 
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agentury CzechInvest a AFI, jakoţto institucí napomáhajících propagovat českou ekonomiku. 

Investiční pobídky, jako nástroje plnící funkci stimulu pro zahraniční investory, jsou 

rozebrány v rámci další podkapitoly této části. V závěru této kapitoly je uveden vývoj ratingu 

ČR. 

Třetí, závěrečná kapitola se soustřeďuje na hodnocení investice společnosti Hyundai 

Motor Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko – Místecku.  Zprvu je zde popsán 

vznik společnosti, podoba společnosti a její organizační struktura. Následuje výčet důvodů,  

na základě kterých se společnost HMMC rozhodla pro svou investici v Moravskoslezském 

kraji. Dále je uvedena charakteristika odběratelů a dodavatelů společnosti a investiční 

pobídky, které byly společnosti při přislíbení investice nabídnuty. Kapitola se soustřeďuje 

také na hodnocení dopadů investice HMMC na MSK, kdy hlavní dopady jsou uvedeny  

na vývoji HDP, míry nezaměstnanosti a exportu. Rozebrána je i spolupráce společnosti se 

studenty MSK a ostatními subjekty působícími v kraji. V poslední části kapitoly jsou 

analyzovány dopady investice na veřejné rozpočty. 
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2 Teorie přímých zahraničních investic 

Toky přímých zahraničních investic (PZI) jsou v platební bilanci zachyceny  

na finančním účtu a představují hlavní formu pohybu dlouhodobého mezinárodního kapitálu. 

PZI jsou chápány jako pohyb kapitálu za účelem získání určitého stupně kontroly 

zahraničního subjektu na společnosti v hostitelské zemi, kdy nejčastěji jde o získání 20 – 25% 

podílu na celkovém kapitálu společnosti, přičemţ je v některých případech dostačující i 10% 

podíl. Vymezení PZI je podle jednotlivých institucí a států chápáno rozdílně.  

2.1 Vymezení přímých zahraničních investic dle platné legislativy ČR 

V České republice jsou PZI vymezeny Devizovým zákonem č. 219/1995 Sb. 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti 

takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv  

a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých 

ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě  

na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících 

ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem: 

 vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 

 účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo 

získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo 

družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 

10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 

 další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných 

majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou 

investicí, 

 finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem 

účinného vlivu na řízení podniku, 

 užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku).“ 
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2.2 Vymezení přímých zahraničních investic dle ČNB 

Při statistikách vývoje PZI vychází ČNB
1
 z definice stanovené OECD v souladu  

s EUROSTATem a MMF, která stanoví, ţe: 

„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 významný 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.“ 

 

Dále dle ČNB přímá investice zahrnuje jak přímo, tak i nepřímo vlastněné afilace, 

které se podle procenta podílu investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dělí 

na dceřiné společnosti (více neţ 50% podíl), přidruţené společnosti (10 – 50% podíl)  

a pobočky (100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky  

a stavby přímo vlastněné nerezidentem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň  

1 rok). 

 

Součástí PZI je povaţován podíl na základním kapitálu, reinvestovaný zisk a ostatní 

kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem. Souhrnný kapitál celé investice je 

tak součtem základního kapitálu, jenţ zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu 

společnosti, reinvestovaného zisku, který představuje podíl přímého investora  

na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend a ostatního kapitálu zahrnujícího 

přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi 

přímými investory a jejich afilovanými podniky a ostatními podniky ve skupině.  

Při stanovení hodnoty stavů přímých zahraničních investic se pouţívá hodnota 

vlastního kapitálu v účetním ocenění, coţ představuje součet základního kapitálu  

a reinvestovaného zisku. 

                                                 

1
 Přímé zahraniční investice za rok 2009. [on line]. Česká národní banka. [cit. 2010-9-23]. Dostupný 

z WWW: <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace 

_pb/pzi/PZI_2009_CZ.pdf>. 
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2.3 Vymezení a druhy přímých zahraničních investic 

Obecně se přímou zahraniční investicí rozumí investice v domácí ekonomice 

zahraničním investorem, nikoliv PZI do zahraničí investorem tuzemským. V následující 

tabulce jsou dle Srholce (2004) PZI vymezeny dle čtyř základních hledisek.  

 

Míra kontroly je měřitelná v závislosti na vlastnickém podílu zahraničního subjektu. 

Lze rozlišit podniky, ve kterých má zahraniční investor menšinový podíl a o kontrolu se dělí 

s domácím vlastníkem a podniky pod zahraniční kontrolou, kde má zahraniční investor 

kontrolní vlastnický podíl. Hranice kontrolního podílu závisí na roztříštěnosti vlastnické 

struktury a velikosti podniku.  

 

Motiv vstupu je rozlišován dle trhů, faktorů nebo aktiv vyhledávajících PZI. Motivem 

trhů vyhledávajících PZI je zvýšení podílu na trhu hostitelské země a sníţení nákladů 

spojených s jeho zásobováním ve formě celních tarifů nebo dopravních nákladů. Efektem  

na hostitelskou ekonomiku je vytlačení domácí produkce či nahrazení dovozu. Faktory 

vyhledávající PZI jsou motivovány optimalizací nákladů ve výrobním procesu formou levné 

pracovní síly, přírodních zdrojů, znalostí apod. Zpravidla jsou vývozově orientovány a více 

integrovány s mateřskou firmou. Cílem aktiva vyhledávajících PZI je ovládnutí specifických 

aktiv v podobě patentů či obchodních značek. 

 

Jedním ze strategických rozhodnutí zahraničního subjektu je způsob vstupu  

do hostitelské ekonomiky. Investice na zelené louce umoţňuje investorovi zrealizovat projekt 

dle jeho přesných poţadavků. Spuštění produkce je však závislé na výstavbě nového závodu, 

zaškolení pracovníků a moţných administrativních překáţkách. Investice označována jako 

brownfield je investice do jiţ existujícího podniku či lokality, která jiţ ztratila své původní 

vyuţití. Tato investice je spojena s rozsáhlou restrukturalizací podniku. M&A představuje 

kapitálový vstup do existujícího subjektu, při němţ dochází k fúzi nebo akvizici. Při M&A 

převezme zahraniční společnost trţní podíl, produkční kapacity i aktiva přebírané společnosti. 

K těmto investicím dochází v případech, kdy přebíraná společnost disponuje specifickou 

konkurenční výhodou, přičemţ vytvoření obdobné společnosti by bylo pro investora 

nákladnější neţ kapitálový vstup.  
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Tabulka 2.1: Rozdělení PZI dle čtyř základních hledisek 

Hledisko 

vymezení 
Druhy PZI Hlavní znaky Příklad 

Míra 

kontroly 

Podnik s menšinovým 

zahraničním podílem 

(associate) 

Podíl od 10 do cca 50 %            

na vlastním jmění či hlasovacích 

právech 

Podíl Boeingu v Aero 

Vodochody 

Podnik pod zahraniční 

kontrolou (subsidiary) 
Kontrolní vlastnický podíl 

Privatizace Rakony Rakovník 

do rukou Procter & Gamble 

Motiv 

vstupu 

Trhy vyhledávající  

(market - seeking) 

Cílem je růst podílů na trhu         

a pokles nákladů na jeho 

zásobování 
Investice Coca-Coly v Praze 

Vytlačují domácí produkci nebo 

nahrazují dovoz 

Faktory vyhledávající 

(efficiency - seeking) 

Cílem je optimalizace výroby 

(pokles výrobních nákladů) Investice Audi do motorárny 

v Györu 

Vývozně orientované 

Aktiva vyhledávající  

(asset - seeking) 

Cílem je získání specifických 

aktiv (patent, obchodní značka) 

Vstup SABMiller                

do Plzeňského Prazdroje 

Způsob 

vstupu 

Investice na zelené louce 

(greenfield) 
Investice do nových aktiv 

Investice Philipsu                  

v Hranicích na Moravě 

Investice na hnědé louce 

(brownfield) 

Změna vlastnické struktury          

i investice do restrukturalizace 

Investice Wolkswagenu       

do Škoda Auto 

M&A  

(mergers and acquisitions) 
Ovládnutí jiţ existujících aktiv 

Převzetí ČSOB finanční 

skupinou KBC 

Společný podnik  

(joint venture) 
Dosaţení úspor z rozsahu Investice TPCA v Kolíně 

Specializace 

mateřské 

firmy 

Vertikální PZI 

Produktová specializace 

Ovládnutí BorsodChem 

ruským Gazpromem Rozdílné fáze produkčního 

řetězce v jednotlivých pobočkách 

Horizontální PZI Procesní specializace 

Investice PWC v Praze 
  

Podobné fáze produkčního 

řetězce v jednotlivých pobočkách 

Zdroj: Srholec (2004) 

V rámci horizontálních investic se zahraniční investor snaţí vstoupit na trh hostitelské 

země za účelem získání určitého podílu na tomto trhu. Vertikální investice jsou směřovány  

do zpracovatelského sektoru. 

 

Přímé zahraniční investice jsou příčinou vzniku multinacionálních společností, jejichţ 

činnost je prováděna prostřednictvím zahraničních poboček nebo zahraničních dceřiných  
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a přidruţených společností. Zahraniční pobočka je povaţována za dílčí část v organizaci 

multinacionální společnosti avšak s omezenými rozhodovacími pravomocemi, přičemţ je její 

bilance součástí celkové bilance společnosti. Zahraniční pobočky jsou financovány mateřskou 

společností formou úvěru. Naproti tomu zahraniční dceřiná a přidruţená společnost je  

na matku vázána formou kapitálové účasti, přičemţ dceřiná společnost vzniká, je-li podíl 

vlastnictví alespoň 50 % a přidruţená společnost tehdy, je-li podíl mezi 10 aţ 50 %. Dceřiná 

resp. přidruţená společnost má tak vlastní právní subjektivitu.  

Mimo zmíněných poboček mohou multinacionální společnosti vyuţít i jiné formy 

mezinárodní expanze, které zpravidla bývají méně rizikové. V tomto případě se jedná o prodej 

licencí (poskytnutí patentovaného know-how), joint venture nebo franchising.  

2.4 Faktory motivující realizaci přímých zahraničních investic 

Důvody, jeţ vedou zahraniční firmy k tomu, aby místo exportu zboţí do zahraničí 

zaloţily v zemi, kde svou investici zamýšlejí pobočku nebo koupily zahraniční podnik, jsou 

různé. Durčáková (2007) shrnuje hlavní faktory následovně: 

 

 Vyuţití levnějších výrobních podmínek 

 Jde především o pracovní sílu, která je v hostitelské zemi levnější a zároveň nelze  

ze země, ze které investor pochází, importovat. Mezi jednotlivými regiony existují značné 

rozdíly ve výši vyplácené mzdy. V závislosti na vyplácené mzdě vznikají firmám další 

náklady, jako jsou příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnanců, které se opět v různých 

zemích značně liší.  

Při některých investicích nemusejí být náklady na pracovní sílu tou nejsledovanější 

poloţkou. V technicky náročných výrobách totiţ podíl vyplácených mezd můţe být oproti 

celkovým nákladům zanedbatelný. Levná pracovní síla je zpravidla v rozvojových zemích 

doprovázena její nízkou kvalifikací, coţ má za následek vyuţívání zastaralých výrobních 

prostředků a jednodušších technologických postupů ve srovnání s mateřskou zemí.  

Neméně sledovanými výrobními faktory jsou suroviny, potřebné k provozu určitého 

závodu, či výše nájemného. I ceny těchto vstupů se mohou dle jednotlivých lokalit velmi 

odlišovat a je pouze na investorovi, který ze vstupů je pro provoz jeho investice 

nejvýznamnější.  
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 Odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem 

Jedná se o odstranění transportních nákladů a překonání celních bariér prostřednictvím 

vybudování vlastní pobočky společnosti sídlící mimo daný region a vyhnout se tak celním 

bariérám, kterým dříve podléhal export společnosti do daného regionu. 

 

 Vyuţití výhodnějších daňových podmínek 

Pokud jsou sazby daně ze zisku v hostitelské zemi niţší ve srovnání s mateřskou zemí, 

můţe společnost dosáhnout dodatečného zisku. Důleţitá je i právní úprava zdaněných 

subjektů v jejich mateřské zemi. Jsou-li zahraniční pobočky povaţovány za nedílnou část 

multinacionální společnosti, je způsob zdanění zisku podřízen způsobu, kterým je zdaňována 

celá společnost včetně zisku vytvořeného zahraniční pobočkou. Lepší moţností pak můţe být 

zaloţení zahraniční dcery, jejíţ zisk je zdaňován aţ ve fázi jeho převodu k mateřské 

společnosti.  

 

 Sníţení devizové expozice a omezení devizového rizika 

Společnost exportující své výrobky do zahraničí je vystavena devizové expozici  

a riziku. Zhodnocení nominálního kursu domácí měny má za následek znehodnocení 

pohledávek exportéra v cizí měně v případě, ţe proti pohybu kursů není zajištěn termínovým 

kontraktem a můţe tak vést ke ztrátě efektivnosti dalšího exportu, nejsou-li vstupy 

importovány ze zahraničí. Dceřiné společnosti umístěné v zahraničí mohou tyto problémy  

ve značné míře redukovat, protoţe výrobní vstupy a výstupy budou s největší 

pravděpodobností realizovány na stejném trhu a placeny v jedné měně. I přesto není problém 

devizové expozice a rizika odstraněn zcela a částečně se přesouvá v momentu, kdy dcera 

převádí svůj zisk k matce. 

 

 Diversifikace na straně vstupů, výstupů a zisku 

Diversifikace prostřednictvím zahraničního obchodu má převáţně exportní charakter. 

Jedná se tak o diversifikaci na straně výstupu společnosti. Chce-li být společnost v rovnováze, 

měla by diversifikovat i své vstupy formou importu. Diversifikace pomocí PZI má dva 

pozitivní efekty. Změny poptávky v souvislosti s hospodářským cyklem nejsou absolutně 

pozitivně korelovány mezi jednotlivými zeměmi, coţ umoţňuje stabilizovat úroveň trţeb 

multinacionální společnosti. Cenové změny vyvolané změnou poptávky mají v jiné zemi 

přibliţně stejný dopad jak na straně vstupů, tak na straně výstupů, coţ umoţňuje stabilizovat 
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míru zisku u jednotlivých zahraničních poboček a tím i multinacionální společnosti jako 

celku. 

 

 Následování obchodních partnerů 

Tento důvod PZI je typický zejména pro velké banky, pojišťovny, poradenské sluţby 

či auditorské firmy. Zmíněné společnosti zřizují zahraniční pobočky, aby mohly komplexní 

sluţby poskytovat i zahraničním pobočkám a dcerám multinacionálních společností. 

Multinacionální společnosti vyuţívají sluţeb především proto, aby zabránily dodatečnému 

okruhu osob nahlíţet k citlivým informacím o jejich finančních transakcích.  

2.5 Výhody a nevýhody přímých zahraničních investic pro hostitelskou zemi 

Vznik zcela nového závodu formou PZI s sebou na první pohled pro hostitelskou zemi 

nese pouze pozitiva. Vytvoření nových pracovních míst, rekvalifikace zaměstnanců, různá 

školení a kurzy sice mají výrazný vliv na pokles nezaměstnanosti v daném regionu, na druhou 

stranu investor má ze zákona nárok čerpat v podobě investičních pobídek na tyto činnosti 

dotace, které zatěţují veřejné rozpočty. Počet nově vytvořených pracovních míst se rozšiřuje  

i díky zapojení domácích subdodavatelů do investičního procesu výstavby.  

Spolu s investicí se do hostitelské země dostává know-how. Prostřednictvím nových 

technologií dochází k budování znalostní ekonomiky, konkurenceschopnosti tuzemských 

výrobků a tak i ke zvýšení výstupu ekonomiky. Pochází-li investor z některé zámořské země, 

investuje na daném území především z důvodu, aby exportoval své výrobky do rozlehlého 

regionu, kde zatím nedisponuje ţádnou zahraniční pobočkou, a podstatně tak sníţil náklady, 

které by musel vynaloţit, kdyby výrobky exportoval přímo ze své mateřské země. V platební 

bilanci hostitelské země tak dochází ke zlepšení běţného účtu a sníţení vnější nerovnováhy. 

Zvyšující se export má však negativní vliv na směnný kurz v hostitelské ekonomice. Přebytek 

obchodní bilance vede k znehodnocení kursu a tudíţ i k zdraţení vývozu. Do rovnováhy se 

obchodní bilance dostane zpětným posílením kursu domácí měny prostřednictvím přílivu 

deviz. Další moţný negativní vliv na platební bilanci můţe mít rozhodnutí investora  

o převedení dosaţeného zisku, namísto reinvestování v hostitelské zemi, do mateřské 

ekonomiky.  
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Dle analýzy NEWTON Holding a.s.
2
 patří mezi nejčastější pozitiva resp. negativa 

spojena s přílivem PZI pro hostitelskou zemi následující.  

 

Pozitiva 

 

 Kapitál 

PZI přinášejí do hostitelské ekonomiky volné finanční zdroje, které jsou na rozdíl  

od ostatních zdrojů zahraničního kapitálu investovány dlouhodobě a doplňují nedostatečně 

generované úspory. Navíc mají nadnárodní společnosti z titulu velikosti a stability obecně 

lepší přístup a podmínky při získávání bankovních úvěrů a tudíţ i velkou výhodu  

při získávání cizího kapitálu k financování. 

 Technologie 

Nadnárodní společnosti přinášejí moderní technologie, zakládají výzkumná pracoviště 

a zvyšují efektivitu výroby. 

 Přístup na trhy 

Díky know-how, obchodní značce a všeobecném povědomí o nadnárodní společnosti 

zajišťují tyto svým dceřiným společnostem snadnější přístup na zahraniční trhy, neţ by tomu 

bylo v případě tuzemských subjektů.  

 Managerské dovednosti 

Nadnárodní společnosti vyţadují vysokou kvalifikaci svých pracovníků, coţ se 

pozitivně projevuje v přelévání těchto dovedností a zkušeností ve všech dceřiných 

společnostech. 

 Zlepšení institucionálního prostředí 

 Pozitivní vliv na domácí společnost 

Zvýšená investiční aktivita je spojena s vyšším uplatněním i domácích subjektů. 

                                                 

2
 Různé pohledy na přímé zahraniční investice. [on line]. Newton Holding a.s. [cit. 2010-10-3]. 

Dostupný z WWW: <http://www.newton.cz/redsys/docs/analyzy/makroanalyzy/0104_Ruzne_pohledy_na_ 

prime_ zahranicni_investice.pdf>. 
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Negativa 

 

 Vytěsnění domácích úspor zahraničními úsporami 

 Nepřátelské převzetí s úmyslem utlumit výrobu a obsadit trh vlastními výrobky 

 Zhodnocení kursu domácí měny 

Příliv PZI má za následek zhodnocení měny. Tento fakt však dělá problém tuzemským 

exportérům, jejichţ vývozy se tak pro zahraniční subjekty stávají draţší a tudíţ objem exportu 

klesá. Pokles exportu má za následek růst deficitu obchodní bilance. 

 Rozvoj kapitálově náročného způsobu výroby na úkor útlumu pracovně náročné 

výroby, coţ můţe být následně spojeno s růstem nezaměstnanosti 

 Zvyšování mezd v podnicích se zahraniční účastí 

S růstem produktivity práce roste v nadnárodní společnosti i výše mezd. Zvyšování 

mezd se přelévá na ostatní tuzemské podniky, avšak zaostává za produktivitou práce. 

 Inflační tlaky 

Vysoký příliv PZI můţe mít za následek růst peněţní zásoby. Následná sterilizace pak 

můţe mít za následek zvyšování úrokových sazeb a utlumení investiční činnosti hostitelské 

ekonomiky. 

 Úpadek domácích výrobců 

Zvyšování dovozu surovin a polotovarů investorů ze zahraničí vede k úpadku 

domácích výrobců těchto komodit. 

 Transfer pricing 

Manipulace s cenami v nadnárodní společnosti vede ke sníţení daňového základu  

a následně k poklesu daňového výnosu. Touto výhodou ovšem nedisponují domácí 

společnosti a tím se jejich konkurenceschopnost sniţuje.  

 Repatriace zisků 

Rozhodne-li se nadnárodní společnost svůj vytvořený zisk postoupit matce a nikoli 

reinvestovat v hostitelské ekonomice, bude to mít negativní vliv na běţný účet platební 

bilance. 

 Vznik duální ekonomiky 

Zaostávání domácích podniků za podniky se zahraniční účastí. 
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2.6 Rizika hostitelské země 

Jedním z moţných přístupů, jak ohodnotit riziko země, jehoţ míra hraje důleţitou roli 

rozhodovacího procesu v oblasti zahraničních investic, je stanovení tzv. country ratingu. 

Cílem ratingu je obecně ohodnotit riziko nesplacení zahraničních závazků danou zemí, které 

vyplývá z jejího ekonomického a politického prostředí, jak uvádí např. Durčáková aj. (2007).  

Politická rizika představují zranitelnost zahraničních peněţních toků a aktiv 

v závislosti na politických úkonech zahraničních vlád. Zejména se jedná o riziko znárodnění, 

zablokování plateb a jiná restriktivní opatření vlády.  

Moţným důvodem, kdy se hostitelská země snaţí vyvíjet tlak na znárodnění 

zahraniční společnosti, můţe být např. pouhý dojem, ţe investor vyplácí příliš nízké mzdy  

a provádí nadměrný transfer zisku do mateřské ekonomiky. V nejhorším případě můţe dojít  

i k znárodnění společnosti bez náhrady, v tom lepším případě můţe vláda hostitelské země 

rozhodnout o odkoupení zahraniční společnosti za historickou účetní hodnotu, která je 

zpravidla několikanásobně niţší neţ reálná trţní hodnota společnosti. 

Vláda hostitelské země můţe přistoupit k zablokování plateb prostřednictvím omezení 

směnitelnosti své národní měny. Tato skutečnost nutí zahraniční společnosti hledat 

alternativní moţnosti převodu, coţ je spojeno s poměrně velkými ztrátami. Alternativním 

převodem můţe být např. nákup a vývoz zboţí z hostitelské země.  

Ekonomická rizika zahrnují širokou oblast ekonomických faktorů jako je inflace, 

pohyb kursu a úrokové míry, hospodářský cyklus či platební neschopnost země. Zmíněné 

faktory mohou mít za následek omezený pohyb finančních toků do mateřské země.  

2.6.1 Rating 

Z důvodu existence politických a ekonomických rizik disponuje kaţdá zahraniční 

společnost specializovaným oddělením, které se zabývá analýzou a prognózou právě těchto 

rizik. Při svých analýzách vycházejí z hodnocení ratingových agentur. Ratingové agentury 

jsou nezávislé instituce, jejichţ hlavním úkolem je, pokud moţno v celosvětovém měřítku, 

vytváření hodnocení ekonomických subjektů a jejich vzájemné porovnávání. Rating, který 

agentury zveřejňují, je stanovení míry rizika nedodrţení závazku, zkoumá tedy platební 

schopnost daného subjektu. Touto činností se jako první, v roce 1909, začal zaobírat John 

Moody, který nabídl investorům hodnocení dluhopisů ţelezničních společností. V roce 1924 

mělo téměř 100 % amerických dluhopisů rating. Ratingových agentur je celá řada, z těch 

nejprestiţnějších jsou to např. Standard & Poor´s, Moody´s nebo Fitch IBCA.  
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Celkový rating se posuzuje podle různých mikroekonomických kritérií (sledují vnější 

i vnitřní prostředí) a značí se většinou několika prvními písmeny abecedy. Kaţdá ratingová 

agentura však hodnotí rating trochu jinak a má svůj vlastní ţebříček.  

Důleţitým mezníkem v ţebříčku je hodnocení BBB- popř. Baa3. Od těchto bodů níţe 

se hodnotí země, které by nemusely být schopny dostát svým závazkům. Nachází se v tzv. 

spekulativním pásmu, naopak země nad výše zmíněným hodnocením se nacházejí ve stupni 

investičním.  

Obecně platí, ţe rating společnosti v dané zemi je niţší neţ rating dané země. Problém 

hodnocení ale nastává v případě, kdy v hostitelské zemi působí dceřiná společnost, jejíţ 

matka sídlí v zemi dosahující daleko vyššího hodnocení neţ země, ve které sídlí dcera. Toto 

se obvykle řeší dvoufázovým ratingem, kdy se v první fázi respektuje konzervativnější 

přístup, tj. rozhodující hodnocení je dle sídla dceřiné společnosti a ve druhé fázi se pak 

hodnotí sídlo matky. 

 

Základní metody country ratingu 

 Názorová analýza 

Názorová analýza se zakládá na subjektivním hodnocení 75 aţ 100 světových bank. 

Vybrané banky hodnotí stupeň ochoty v dané zemi investovat tak, ţe v šestiměsíčních 

intervalech přiřazují jednotlivým zemím určitý počet bodů ze stobodové stupnice. Tento 

proces analýzy je značně ovlivněn subjektivismem a individuálními zájmy, proto je brán 

pouze jako doplňující metoda.  

 Faktorová analýza 

Faktorovou analýzu zpracovává např. International Country Risk Guide Handbook 

(IBC, USA). Index ICR je kalkulován jako váţený průměr, kde 50% podíl představují 

politická rizika, 25% finanční rizika a 25% ekonomická rizika.  

Politické riziko (PR) je počítáno na základě 13 indikátorů ohodnocených 6-12 body 

v celkovém součtu 100 bodů následovně: 

o ekonomická očekávání vs. realita (12 bodů), 

o selhání ekonomických záměrů vlády (12 bodů), 

o stabilita politického vedení (12 bodů), 

o zahraniční konflikty (10 bodů), 

o korupce ve vládě (6 bodů), 
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o význam armády v politice (6 bodů), 

o význam náboţenství v politice (6 bodů), 

o síla právní tradice (6 bodů), 

o nebezpečí rasových a národnostních nepokojů (6 bodů), 

o nebezpečí politického terorismu (6 bodů), 

o nebezpečí občanské války (6 bodů), 

o rozvinutost politického systému (6 bodů), 

o kvalita byrokratického aparátu (6 bodů). 

 

Finanční riziko (FR) je počítáno na základě 5 indikátorů v celkovém součtu 50 bodů 

následovně: 

o moţnost platební neschopnosti (10 bodů), 

o odklad ve splácení dodavatelských úvěrů (10 bodů), 

o moţnost neuznání závazků vládou (10 bodů), 

o moţnost ztrát z devizové kontroly (10 bodů), 

o moţnost vyvlastnění soukromých investic (10 bodů). 

 

Ekonomické riziko (ER) je počítáno na základě 6 indikátorů v celkovém součtu  

50 bodů následovně:  

o riziko inflace (10 bodů), 

o podíl dluhové sluţby na ročním exportu zboţí a sluţeb (10 bodů), 

o krytí měsíčního importu devizovými rezervami (5 bodů), 

o platební disciplína importérů (5 bodů), 

o podíl salda běţného účtu na exportu zboţí a sluţeb (15 bodů), 

o procentní poměr mezi černým a oficiálním kursem (5 bodů). 

 

Při ratingu hodnocených subjektů hraje i při faktorové analýze velkou roli subjektivní 

názor. Konečný výpočet rizika země je moţno spočítat, jak uvádí Durčáková (2007), takto, 

 

ICR = 0,5 . (PR + FR + ER)        (2.1) 

 

Nejvyšší moţný celkový součet je tedy 100 bodů. 
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3 Přímé zahraniční investice v ČR 

Ochota zahraničních investorů uskutečnit svou investici v dané ekonomice  

je ovlivněna zejména opatřeními, kterými se země snaţí tyto investory přilákat. Vstup  

do země či rozšíření svého podnikání v zemi srovnávají investoři s podmínkami 

uplatňovanými v jiných ekonomikách.  

Příliv PZI do hostitelské země vypovídá mimo jiné o zdraví a udrţitelnosti ekonomiky 

a zároveň je indikátorem vnější ekonomické důvěryhodnosti v domácí podnikatelské 

prostředí. Důvody směřování PZI do České republiky jsou dle ČSÚ shledávány především  

v relativně levné pracovní síle, stabilním ekonomickém a politickém prostředí, výhodné 

geografické poloze, moţnosti proniknout současně na domácí i evropský trh, investičních 

pobídkách a jiných výhodách. 

3.1 Postavení agentury CzechInvest a AFI 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu přistoupila vláda ČR v roce 

1998 k zavedení systému investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory. Realizační 

organizací pro zavádění systému investičních pobídek byla Ministerstvem průmyslu  

a obchodu zaloţena agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která je státní 

příspěvkovou organizací. Jejím cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky 

prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, 

inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických sluţeb 

a technologických center. 

CzechInvest v rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU 

zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu prostředky z fondů 

EU i státního rozpočtu. Agentura dále propaguje ČR v zahraničí jako lokalitu vhodnou  

pro umisťování PZI, je jedinou organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat ţádosti 

o investiční pobídky a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských 

řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých sluţeb a rozvojových programů  

tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů 

i celkového podnikatelského prostředí. 

 

Další formu podpory PZI nabízí Sdruţení pro zahraniční investice (AFI).  

AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých společností, které podporují vstup 
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zahraničních investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionálních sluţeb 

zahraničním investorům přicházejícím na český trh.  

Hlavním cílem Sdruţení AFI je zajistit, aby vstup zahraničních investorů na český trh 

byl co nejsnazší a nejrychlejší. Konzultanti z řad AFI jsou experty ve sféře poradenských, 

konzultačních, projekčních nebo kontrolních sluţeb se specifickým zaměřením. 

Při AFI funguje od roku 2005 skupina Investiční pobídky, jeţ se zaměřuje na revizi 

současného způsobu poskytování investičních pobídek v ČR. Skupina si klade za cíl 

zpracování nového systému, který bude vycházet ze současného stavu a strategických cílů 

ekonomiky a zároveň srovná tento stav s podmínkami, které jsou pro zahraniční investory 

nastaveny v ostatních zemích Evropy.  

3.2 Investiční pobídky v ČR 

Zákonem upravujícím investiční pobídky v ČR je Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních 

pobídkách. Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáţe, 

ţe můţe splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené 

zvláštními právními předpisy.  

Všeobecnými podmínkami jsou: 

 pořízení nového výrobního závodu nebo rozšíření či modernizace stávajícího 

výrobního závodu za účelem zavedení nové výroby, rozšíření či modernizace 

stávající výroby, přičemţ k pořízení, rozšíření či modernizaci můţe dojít i koupí  

či nájmem, 

 vynaloţení prostředků 

o do zpracovatelského průmyslu oborů letectví, kosmonautiky, dopravních 

prostředků a zařízení, počítačů, informačních technologií, elektroniky, 

radiokomunikací, telekomunikací, farmaceutiky, nebo 

o do dalších oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, ţe část výrobní 

linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády  

a ţe pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové 

pořizovací ceny výrobní linky, 

 pořízení strojního zařízení
 
v hodnotě nejméně 40 % celkové hodnoty pořízeného 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

 výroba je šetrná k ţivotnímu prostředí, 

 vynaloţení investičních prostředků na pořízení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku nejméně v částce 350 000 000 Kč, přičemţ nejméně částka 
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145 000 000 Kč musí být kryta vlastním jměním (u fyzické osoby vlastními 

prostředky) a 

 zaplacení částek na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. 

  

Náklady, které mohou být podpořeny podle § 6a odst. 1 tohoto zákona jsou:  

 Náklady, které se musí vztahovat k investičnímu záměru, nebyla na ně dosud 

poskytnuta ţádná veřejná podpora a jsou tvořeny:  

o hodnotou dlouhodobého hmotného majetku tvořeného pozemky, budovami 

nebo strojním zařízením podle § 2 odst. 2 písm. c), který se nachází  

na území České republiky, a 

o hodnotou dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku podle písmene a) ve formě licencí nebo 

know-how za předpokladu, ţe byl koupen za trţní cenu od jiných neţ 

ekonomicky nebo personálně spojených osob a bude vyuţíván výhradně 

zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen investičními 

pobídkami.  

o Za dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek se nepovaţuje majetek 

nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části  

od ekonomicky nebo personálně spojených osob.  

 Podle druhého odstavce § 1 tohoto zákona se investičními pobídkami rozumí: 

o slevy na daních podle § 35a a §35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

o převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu, 

o hmotná podpora vytvoření nových pracovních míst podle zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky  

na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

o hmotná podpora rekvalifikace zaměstnanců podle uvedeného zákona  

o zaměstnanosti, 

o převod pozemků podle § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovaných v katastru nemovitosti jako zemědělské 

pozemky a převod ostatních pozemků, a to za ceny zjištěné podle  

§ 11 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
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Investor můţe dále získat dle § 111 odst. 3 zákona o zaměstnanosti podporu  

na vytváření nových pracovních míst, kdy  

 hmotná podpora můţe být poskytnuta zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní 

místa v územní oblasti, ve které průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená 

pololetí předcházející datu předloţení záměru zaměstnavatele získat investiční 

pobídky je nejméně o 50 % vyšší neţ průměrná míra nezaměstnanosti v České 

republice. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená 

ode dne předloţení záměru získat investiční pobídky. 

 

S tím souvisí § 6a odst. 3 zákona o investičních pobídkách, kdy 

 příjemce investiční pobídky je povinen zachovat počet nově vytvořených 

pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní 

pracovní dobou, na která bude čerpána investiční pobídka, po dobu nejméně 5 let 

ode dne prvního čerpání investiční pobídky.  

3.2.1 Sleva na dani 

Investiční pobídky formou slevy na dani upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů v ustanoveních § 35a a § 35b, které byly do tohoto zákona nově vloţeny zákonem  

o investičních pobídkách. 

Sleva na dani je navrţena tak, ţe poplatníkovi splňujícímu podmínky dle Zákona  

o investičních pobídkách jsou poskytnuty aţ desetileté daňové prázdniny, poplatník tak  

po tuto dobu neplatí daň z příjmů právnických resp. fyzických osob ve výši poskytnutých 

investičních pobídek.  

 

Mimo obecných podmínek stanovených § 2 odst. 2 Zákona o investičních pobídkách 

jsou dále stanoveny podmínky zvláštní, které v případě uplatnění slevy na dani musí investor 

plnit.  

Zvláštními podmínkami dle § 35a odst. 2 Zákona o daních z příjmů jsou: 

 poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší moţné míře, 

o všechny odpisy podle § 26 aţ 33; v období uplatňování slevy nelze 

odpisování přerušit, způsob odpisování podle tohoto zákona stanoví 

poplatník, 

o opravné poloţky k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu, 
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o poloţky odčitatelné od základu daně podle § 34 v nejbliţším zdaňovacím 

období, za které bude vykázán základ daně, 

 poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, 

pořízeného v rámci investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné 

podpory, prvním vlastníkem na území České republiky, 

 poplatník v období, za které můţe uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude 

zrušen, nebude vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nesloučí se s jiným 

subjektem, nebo nepřevezme jmění společnosti, jeţ bude zrušena bez likvidace, 

nebo v případě fyzické osoby neukončí nebo nepřeruší podnikatelskou činnost, 

 poplatník nezvýší základ pro výpočet slevy na dani obchodními operacemi  

ve vztazích s osobami uvedenými v ustanovení § 23 odst. 7 způsobem, který 

neodpovídá ekonomickým principům běţných obchodních vztahů, nebo převodem 

majetku nebo jeho části výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek 

sníţení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, 

 poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

nejméně v částkách uvedených ve zvláštním právním předpise, 

 poplatník, kterému bylo poskytnuto podle zvláštního právního předpisu více 

příslibů investičních pobídek, můţe uplatnit slevu na dani za zdaňovací období 

pouze podle jednoho z těchto příslibů. Uplatní-li slevu na dani podle později 

poskytnutého příslibu, nemůţe za všechna následující zdaňovací období uplatnit 

slevu na dani podle dříve vydaných příslibů. 

3.3 Vývoj PZI v ČR 

Objemy přímých zahraničních investic v České republice vykazují dle zjištěných 

statistik ČNB
3
 za sledované období rostoucí trend. Jedinou výjimkou je rok 2003, ve kterém 

došlo ve srovnání s rokem 2002 o 0,3% pokles. Největší procentní nárůst PZI nastal  

jiţ na začátku sledovaného období a to mezi roky 1998 a 1999, kdy byl zaznamenán ve výši  

47 %, coţ představuje částku zhruba 202,3 mld. korun. Největší příliv PZI v absolutní 

hodnotě byl zaznamenán mezi roky 2006 a 2007 ve výši 365,3 mld. korun, coţ představuje 

22% meziroční nárůst.  

Průměrný meziroční nárůst  PZI v první polovině sledovaného období tj. mezi roky 

1998 aţ 2002 je zaznamenán ve výši 29 %. Tento stav dokládá stabilní tempo přílivu 

                                                 

3
 Přímé zahraniční investice. [on line]. Česká národní banka. [cit. 2010-12-16]. Dostupný z WWW:  

< http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/index.html>. 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par34
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx#par23
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zahraničních investic do domácí ekonomiky. Během tohoto období se na přílivu velkou 

měrou podílí privatizace státních podílů v podnicích a to především ve finančních institucích. 

U společností se zahraniční dlouhodobou majetkovou účastí, jako je např. Škoda Auto, 

dochází ke vzniku nových provozních jednotek a navyšování kapitálu. Díky zavedení 

investičních pobídek začaly vznikat investice na zelené louce, které taktéţ výrazným 

způsobem přispěly ke zvyšování PZI.  

Graf 3.1: Vývoj PZI v ČR za období 1998 aţ 2010 

 

Zdroj: ČNB 

V roce 2001 dosáhla hodnota PZI 982,3 mld. korun, coţ představuje nárůst PZI zhruba 

o 164 mld. Na této hodnotě se 65 miliardami podílel nárůst základního kapitálu,  

70 miliardami reinvestovaný zisk zbylými zhruba 29 miliardami ostatní kapitál 

reprezentovaný úvěry. Tento rok byl zlomový, protoţe hodnota reinvestovaného zisku poprvé 

přesáhla hodnotu navýšeného základního kapitálu. Zvyšující se přírůstky reinvestovaného 

zisku oproti investicím do základního kapitálu je zřetelný z následujícího grafu. Hlavní 

příčinou bylo postupné dokončování privatizace a sním spojený pokles přílivu PZI  

do základního kapitálu v porovnání s předchozím obdobím. Meziroční nárůst stavu úvěrového 

kapitálu v rámci PZI vykazuje stabilní výši pohybující se v období 1998 aţ 2001 mezi 20  

aţ 30 mld. korun.  

Během roku 2002 byl zaznamenán růst investic ve výši 183 mld., kdy největší 

investiční akci představovala privatizace akciové společnosti Transgas. Celková částka PZI 

tak ke konci roku 2002 dosáhla 1 165,5 mld. korun.  
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Ke konci roku 2003 byl zaznamenán pokles PZI o 3,7 mld. korun oproti předchozímu 

roku. Pokles byl zapříčiněn zpětným odkupem akcií Eurotelu od zahraničního investora  

a prodejem zahraničního podílu v Českém Telecomu portfoliovým investorům z USA a VB.  

Během roku 2004 nedošlo oproti ostatním obdobím k výrazným investičním akcím. 

Prostředky byly rozloţeny prakticky mezi všechna odvětví ekonomiky. Opět se zde 

projevoval zvyšující reinvestovaný zisk. Meziročně vzrostl o 79 mld. korun a představoval 

částku, která společnostem zůstala na účtech, aniţ by byla vyplacena zahraničním investorům 

ve formě dividend či podílů na zisku.  

Během roku 2005 dosáhl příliv PZI 1491,6 mld. korun. Mezi největší investice tohoto 

roku patří prodeje státních podílů ve společnostech Český Telecom a Unipetrol. Z více neţ  

50 % představovaly PZI investice do základního kapitálu společností.  

Rok 2006 byl charakteristický novými drobnými investicemi a to především 

v navyšování základního kapitálu v jiţ existujících společnostech se zahraničním vlivem. 

Reinvestovaný zisk se v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 118 mld. korun. Společně 

však došlo k navýšení vyplacených dividend k mateřským společnostem v hodnotě 111 mld. 

korun. Lze tedy konstatovat značný růst rentability společností se zahraniční účastí.  

PZI překonaly během roku 2007 hranici 2 bilionů korun. Tento rok, jak jiţ bylo 

zmíněno, přestavuje nejvyšší nárůst PZI v absolutním vyjádření za sledované období  

a to ve výši 365,3 mld. korun. Obdobně jako v předchozím roce měly značný vliv na tento 

nárůst investice do základního kapitálu společností se zahraniční účastí a drobné investice. 

Reinvestovaný zisk vzrostl oproti roku 2006 o více neţ 220 mld. korun, coţ opět svědčí  

o velmi dobrém zhodnocení vloţených prostředků.  

V roce 2008 byl příliv PZI představován především ve formě přijatých úvěrů  

ze zahraničí od mateřských, přidruţených a sesterských společností, navyšování základního 

kapitálu v existujících společnostech pod zahraničním vlivem a novými drobnými 

investicemi. Byl zaznamenán nárůst reinvestovaného zisku o 75 mld., přičemţ objem 

vyplacených dividend dosáhl 183 mld. korun.  

Během roku 2009 přesáhl stav PZI do ČR 2,3 bilionu korun. Meziroční přírůstek 

investic byl tak zaznamenán ve výši 121,7 mld. korun. Tento stav byl zapříčiněn z velké části 

navyšováním kapitálu ve stávajících podnicích se zahraniční účastí a novými investicemi 

malého rozsahu. Reinvestovaný zisk vzrostl během roku 2009 oproti předchozímu roku  

o 47,2 mld. korun. S růstem vytvořeného zisku dosáhl objem vyplacených dividend 

mateřským společnostem do zahraničí hodnoty 177,9 mld. korun.  
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Tabulka 3.1 zachycuje vývoj základního kapitálu (ZK), reinvestovaného zisku (RZ)  

a ostatního kapitálu (OK) během sledovaného období. Dále zachycuje poměry jednotlivých 

poloţek kapitálu ke kapitálu celkovému (CK). I kdyţ na základě grafu 3.1 objemy PZI v ČR 

vykazují rostoucí trend, kromě roku 2003, je podíl základního kapitálu na kapitálu celkovém 

klesající. Během dvanácti let sledovaného období se podíl ZK na CK sníţil z 81,5 %  

na 52,5 %, coţ představuje pokles o 29 p. b. Opačný vývoj byl zaznamenán u podílu 

reinvestovaného zisku a celkového kapitálu. Během stejné doby vzrostl podíl RZ  

na CK z 3,5 % na 37,6 %, coţ představuje růst tohoto podílu o 34,1 p. b. Podíl ostatního 

kapitálu na celkovém kapitálu meziročně klesá. Přesto je zaznamenán růst ostatního kapitálu, 

který představují mezipodnikové úvěry, dluhové financování mezi zahraniční matkou  

a domácí dceřinou společností a zahraniční úvěry. Růst této formy kapitálu se pak negativně 

projevuje na růstu zadluţenosti ČR.  

Tabulka 3.1: Vývoj ZK, RZ a OK v mld. korun a podílu ZK, RZ a OK na CK v %  

v rámci PZI v ČR za období 1998 aţ 2009 

  
Základní 

kapitál (ZK) 

Reinvestovaný 

zisk (RZ) 

Ostatní 

kapitál (OK) 

Kapitál 

celkem (CK) 

Podíl ZK 

na CK  

Podíl RZ 

na CK  

Podíl OK 

na CK  

1998 349,9 14,9 64,4 429,2 81,5 3,5 15,0 

1999 506,5 31,8 93,1 631,5 80,2 5,0 14,7 

2000 641,4 60,8 116,2 818,4 78,4 7,4 14,2 

2001 706,4 131,1 144,8 982,3 71,9 13,3 14,7 

2002 798,1 215 152,4 1 165,5 68,5 18,4 13,1 

2003 767 242,4 152,4 1 161,8 66,0 20,9 13,1 

2004 800,6 321,1 158,8 1 280,6 62,5 25,1 12,4 

2005 908,8 407,3 175,5 1 491,6 60,9 27,3 11,8 

2006 972,6 524,9 169,3 1 666,8 58,4 31,5 10,2 

2007 1095 747,4 189,7 2 032,1 53,9 36,8 9,3 

2008 1128,1 822,4 239 2 189,5 51,5 37,6 10,9 

2009 1214 870 227,2 2311,2 52,5 37,6 9,8 

Zdroj: ČNB, vlastní výpočty 

Následující graf zachycuje poměr mezi investovaným základním kapitálem, 

reinvestovaným ziskem a ostatním kapitálem. Z vývoje struktury ZK, RZ a OK lze vidět,  

ţe největší přírůstky PZI byly do roku 2000 realizovány navyšováním základního kapitálu. 

V následujících letech jsou však přírůstky PZI zachovány především díky zvyšování 

reinvestovaného zisku, který ve skutečnosti neznamená příliv zahraničního kapitálu  

na devizový trh a tak čistý příliv zahraničního kapitálu po odečtení reinvestovaného zisku je 

podstatně niţší, neţ zachycuje graf 3.1. 
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Graf 3.2: Vývoj základního kapitálu, reinvestovaného zisku a ostatního kapitálu  

v rámci PZI v ČR za období 1998 aţ 2009 v mld. korun 

 

Zdroj: ČNB 

3.3.1 PZI dle teritoriální struktury 

Na základě statistik, které provádí ČNB
4
, patří mezi dlouholeté investory do české 

ekonomiky tradičně Nizozemí, Německo a Rakousko. Podíl těchto zemí na přílivu kapitálu  

do tuzemska převyšuje po sledované období 10% podíl.  

Tabulka 3.2: PZI dle teritoriální struktury za období 1998 aţ 2009 v % 

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

Německo 29,6 26,6 25,5 24,2 22,1 20,6 20,6 19,9 20,8 15,7 14,4 13,7 

Nizozemí 27,1 30,7 30,1 29,2 34,1 30,9 32,6 28 27,1 30,5 31,6 29,6 

Rakousko 11,5 10,1 11,1 10 11,4 11,8 11,2 10,9 11,3 10,7 12,1 12,1 

Spojené státy 8,2 6,7 6,5 6,4 4,9 5,2 5,2 4,6 4,3 3,8 2,8 - 

Velká Británie 4,7 5,1 3,5 6,1 2,7 4,2 3,7 3,1 - - - - 

Belgie - 5 4,8 4,3 4,9 4,2 3,8 3,5 3,1 3 3,3 4,2 

Francie 4,7 4,4 4,3 6,6 6 7,9 6,6 6 5,9 5,2 6,3 6,3 

Švýcarsko - 2,2 4 3,9 3,5 2,8 2,6 2,2 3,8 4,3 4,5 4,9 

Španělsko - - - - - - - 5,9 4,8 4,5 4 3,7 

Lucembursko - - - - - - - - 6,1 6,8 6,1 6,8 

Slovensko 3,1 - - - - - - - - - - - 

Ostatní 11,1 9,2 10,3 9,3 10,4 12,4 13,8 15,9 12,8 15,5 14,8 18,7 

Zdroj: ČNB 

                                                 

4
 Přímé zahraniční investice. [on line]. Česká národní banka. [cit. 2010-10-3]. Dostupný z WWW:  

< http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/index.html >. 
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Během roku 1998 dominují v teritoriální struktuře PZI z Německa, následuje 

Nizozemí, Rakousko, Spojené státy, Velká Británie, Francie, Slovensko a ostatní země, 

jejichţ investice byly do české ekonomiky v tomto roce pod úrovní 3 %. Rok 1998 je 

jediným, kdy byl zaznamenán příliv kapitálu ze Slovenska nad hranicí 3 %.  

Následující roky se do popředí s přílivem investic co do objemu dostává Nizozemí. 

Zahraniční společnosti mají tendenci přesouvat z daňových důvodů svá sídla. To má  

za následek např. klesající podíl PZI z USA a jiných států, jejichţ sídla se přesunula právě  

do Nizozemí. Významnými investory jsou nadále Německo, Rakousko, Spojené státy a Velká 

Británie. Nově se mezi tyto přiřazují Belgie a Švýcarsko, přičemţ Belgie je zde zastoupena 

díky privatizaci ČSOB belgickou KBC Bank. 

Díky investicím do telekomunikací se mezi nejvýznamnější investory do ČR v roce 

2005 přiřadilo Španělsko. Klesající podíl USA na investicích v ČR je způsoben investicemi 

přes třetí země, kde si americké subjekty zakládají dceřiné společnosti a to z důvodu daňové 

resp. nákladové optimalizace.   

V roce 2006 se poprvé mezi významné investory zařadilo i Lucembursko. Hlavní 

příčinou zvyšujícího se přílivu investic z této země je zřizování dceřiných společností 

zahraničními subjekty z důvodů jiţ zmíněné nákladové optimalizace.  

Během let 2007 aţ 2009 je zaznamenán výraznější pokles investic z Německa. Ostatní 

země se na přílivu investic podílejí vesměs stejnou mírou. V tomto období pochází zhruba  

90 % investic ze zemí EU a 94,5 % z Evropy. Mezi nevýznamnější mimoevropské investory 

se řadí Spojené státy a Japonsko se zbylými 5,5 %. 

Graf 3.3: PZI dle teritoriální struktury       Graf 3.4: PZI dle teritoriální struktury 

                     k 31. 12. 1998          k 31. 12. 2009 

 

Zdroj: ČNB                                                                      Zdroj: ČNB 
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Grafy 3.3 a 3.4 znázorňují změnu teritoriální struktury PZI do ČR. Během 

sledovaného období, tj. mezi roky 1998 aţ 2009, došlo k postupné obměně nejvýznamnějších 

zahraničních investorů. Zatímco v roce 1998 patřilo Slovensko svým 3,1% podílem a Velká 

Británie se svým 4,7% podílem mezi sedm předních investorů, do roku 2009 ztratily obě 

země postupně své zastoupení. 

3.3.2 PZI dle odvětvové struktury 

Odvětvími české ekonomiky, do kterých plynou zahraniční investiční toky 

v nejvyšším objemu, jsou peněţnictví a pojišťovnictví, obchod a opravy, nemovitosti a sluţby 

pro podniky. Následující tabulka zachycuje vývoj PZI do jednotlivých odvětví za období 

1998 aţ 2009. 

Tabulka 3.3: PZI dle odvětvové struktury za období 1998 aţ 2009 v % 

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

Peněžnictví a pojišťovnictví 12,6 15,1 14,7 14,8 15,9 16,8 16,5 18,8 16,8 16,4 18,8 20,4 

Obchod a opravy 15,4 15,8 15 15,1 11,9 12,3 12,9 9,8 10,2 9,6 9,8 9,9 

Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků 
9,5 8,4 5,9 5,3 4,5 5 - - - - -  -  

Doprava a telekomunikace 8,5 12,2 11,2 10,4 13,6 5,9 6,2 12,1 7,6 7,8 6,8 5,2 

Motorová vozidla 6,8 5,1 6,3 6,3 5,5 8,7 7,5 9,2 9,4 9,5 8,8 8,5 

Výroba potravin a nápojů 5,9 6,4 - - - - 4,3 - - - -  -  

Elektřina, plyn, voda - 7,7 6,6 6,1 6,9 - 6,7 5,7 9 8,2 7,8 8 

Ropa a chemické výrobky - - 6,5 5,5 5,5 5,7 - 5,7 5,7 5,9 4,8 4,4 

Nemovitosti a služby pro podniky - 7,4 9,2 11,4 9,3 9 11,3 12,3 14,3 14,7 16,3 16,2 

Kovy a kovové výrobky - - - - - 4,6 5,3 4,8 3,8 4,9 4,4 3,6 

Ostatní 41,2 22 24,5 25,2 26,9 31,9 29,4 21,7 23,2 23 22,4 23,8 

Zdroj: ČNB 

V roce 1998 získaly investice do odvětví obchod a opravy, představovaného 

maloobchodem a velkoobchodem, nejvyšší 15,4% podíl. Za tímto odvětvím následuje 

peněţnictví a pojišťovnictví, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, doprava  

a telekomunikace, motorová vozidla a výroba potravin a nápojů. V ostatních odvětvích 

převaţují investice především do výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, do výroby 

elektrických strojů a přístrojů, do činnosti v oblasti nemovitostí a do výroby kovových 

konstrukcí. 

Rok 1999 je charakterizován přílivem PZI zejména do sluţeb a to ve výši 60 %. 

Odvětvím, do kterého směřuje nejvíce finančních prostředků, je opět obchod a opravy. 

V tomto období je zaznamenán boom ve výstavbě supermarketů po celém území ČR. Vysoký 

podíl investic v oblasti peněţnictví a pojišťovnictví je zapříčiněn privatizací ČSOB belgickou 
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KBC Bank. Značný nárůst je patrný i v oblasti dopravy a telekomunikací a to z důvodu 

investic do společností poskytujících kabelové a telefonní sítě a do oblasti výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody. Do sektoru výroby bylo celkem zahraničními subjekty investováno 

39 % celkového objemu PZI, do sektoru zemědělství necelé 1 %.  

Během let 2000 aţ 2002 směřovalo nejvíce investic opakovaně do sektoru sluţeb,  

kdy největších objemů dosáhly odvětví obchod a opravy, peněţnictví a pojišťovnictví  

a doprava a telekomunikace. V tomto období se projevuje výrazný rozvoj obchodních sítí  

a řetězců, mobilních operátorů a jiných sluţeb. 

V letech 2003 a 2004 dochází k poklesu investic do sektoru sluţeb a to z 60 na 47 %. 

Důvodem poklesu je prodej Českého Telecomu a Eurotelu. Ve srovnání s předchozími roky 

klesnul v rámci sektoru sluţeb podíl odvětví obchod a opravy. Dochází tak k postupnému 

ochabování výstavby obchodních řetězců, zánikům či slučování společností.  

Ve zpracovatelském průmyslu bylo největším příjemcem zahraničního kapitálu odvětví 

výroba motorových vozidel.  

Sektor sluţeb zůstává do konce sledovaného období největším příjemce PZI. 

V terciárním sektoru dominuje odvětví peněţnictví a pojišťovnictví, následuje odvětví 

nemovitosti a sluţby pro podniky, obchod a opravy a doprava a telekomunikace. V sektoru 

zpracovatelského průmyslu převládají investice do odvětví motorová vozidla. 

 

Graf 3.5: PZI dle odvětvové struktury       Graf 3.6: PZI dle odvětvové struktury 

                     k 31. 12. 1998          k 31. 12. 2009 

 

         Zdroj: ČNB                                                                             Zdroj: ČNB 

Grafy 3.5 a 3.6 znázorňují změnu PZI v rámci odvětvové struktury za období 1998  

aţ 2009. Zatímco na začátku sledovaného období převaţovaly investice do odvětví obchod  



32 

 

a opravy v roce 2009 se na přední místo dostalo odvětví peněţnictví a pojišťovnictví. Růst 

investic do peněţnictví a pojišťovnictví byl zapříčiněn vstupem zahraničním bank  

a pojišťoven na český trh a rychlým rozvojem nabízených sluţeb v této oblasti.  

Mezi odvětví, která zaznamenala výraznější pokles přílivu investic, patřila odvětví 

výroba potravin a nápojů a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Výrazný 

nárůst PZI byl dosaţen v odvětví nemovitosti a sluţby pro podniky. Zvyšující se příliv 

investic byl zaznamenán taktéţ v odvětví motorová vozidla, elektřina, plyn a voda, ropa  

a chemické výrobky, kovy a kovové výrobky. Odvětví doprava a telekomunikace 

zaznamenala během sledovaného období výrazný nárůst a následný pokles. Po celou dobu 

sledovaného období převaţovaly investice do sektoru sluţeb a to v průměru ve výši 58 %, 

následovala průmyslová odvětví s 41 %. Nejméně investic směřovalo do zemědělství  

a to ve výši okolo 1 % z celkových PZI. 

3.4 PZI do zpracovatelského průmyslu 

Investiční pobídky jako způsob podpory investic nejen do zpracovatelského průmyslu 

jsou v ČR vyuţívány od roku 1998. Za období 1998 aţ 2010 obdrţelo rozhodnutí o příslibu 

investičních pobídek 634
5
 projektů od jednotlivých investorů, z nichţ 76 projektů investiční 

pobídky nečerpalo z důvodu nezapočetí investice nebo neúspěchu při dosaţení nastavených 

kritérií.  

3.4.1 Podpory investic do zpracovatelského průmyslu 

Na základě následujícího grafu lze vidět, ţe nejobjemnější příliv investic co do počtu  

i výše plánovaných investic byl v roce 2006, kdy jejich hodnota představovala zhruba 90 mld. 

korun. 

Během sledovaného období činila celková hodnota plánovaných investic u 558 

projektů 572 mld. korun. Hodnota reálně uskutečněných investic činila přibliţně 397 mld. 

korun. Veškeré investice byly uskutečněny ve zpracovatelském průmyslu, kde nejvíce 

zastoupeným byl sektor výroby dopravních prostředků a zařízení s téměř 50 %. 

 

                                                 

5
 Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury 

CzechInvest. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. [cit. 2010-10-6]. Dostupný 

z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/analyza-dopadu-pobidek-na-cr-2050-cz.pdf>. 

  Přímé zahraniční investice. [on line]. Česká národní banka. [cit. 2010-10-6]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/index.html>. 
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 Graf 3.7: Plánované investice v mil. korun (levá osa) a počet projektů (pravá osa)  

v letech 1999 aţ 2010 

 

Zdroj: Deloitte, CzechInvest, ČNB 

3.4.2 Dopady investičních pobídek na zaměstnanost v ČR 

Na základě projektů podpořených investičními pobídkami bylo za období 1998  

aţ 2010 vytvořeno přibliţně 444 087
6
 nových pracovních míst. Podíl takto nově vytvořených 

pracovních míst ve sledovaném období za celou ČR postupně narůstal k hodnotě 9 % v roce 

2010.  

Na základě grafu 3.8 je patrné, ţe k největšímu počtu nově vytvořených pracovních 

míst došlo mezi roky 2006 a 2007. Toto období se vyznačuje největším přílivem zahraničních 

investic do ČR, viz kapitola 3.3. Lze tak konstatovat, ţe příliv PZI výrazným způsobem 

přispěl k vytvoření nových pracovních příleţitostí v rámci ČR.  

 

                                                 

6
 Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury 

CzechInvest. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. [cit. 2010-10-6]. Dostupný 

z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/analyza-dopadu-pobidek-na-cr-2050-cz.pdf>. 

  Statistiky nezaměstnanosti. [on line]. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [cit. 2010-10-6]. Dostupný 

z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/download/?_piref37_264786_37_264785_264785.typstnez=1&_piref37_ 

264786_37_264785_264785.typstnezct=1#ukaz>. 

  Pracovní síla dle oblastí a krajů. [on line]. Český statistický úřad. [cit. 2010-10-6]. Dostupný  

z WWW: < http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10>. 
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Graf 3.8: Nově vytvořená pracovní místa a celkový počet pracovních míst v ČR  

za období 1998 aţ 2010 

 

Zdroj: Deloitte, CzechInvest 

3.4.3 Fiskální dopady investičních pobídek v ČR 

Tabulka 3.4: Fiskální dopady investičních pobídek 

 za období 1998 aţ 2008 v ČR v tis. korun 

Rok Fiskální příjmy 
Investiční 

pobídky 

Příjem státu z 

investičních pobídek 

Příjem státu 

kumulativně 

1998 1 793 006 16 630 1 776 376 1 776 376 

1999 2 884 317 99 864 2 784 453 4 560 829 

2000 5 213 101 400 634 4 812 467 9 373 296 

2001 10 683 631 948 806 9 734 825 19 108 121 

2002 16 662 239 2 363 728 14 298 511 33 406 632 

2003 20 041 551 3 122 017 16 919 534 50 326 166 

2004 23 258 152 5 084 665 18 173 487 68 499 653 

2005 31 133 265 3 524 027 27 609 238 96 108 891 

2006 41 650 797 4 418 130 37 232 667 133 341 558 

2007 51 119 745 6 043 638 45 076 107 178 417 665 

2008 55 147 712 4 046 685 51 101 027 229 518 692 

Celkem 259 587 516 30 068 824 229 518 692   

Zdroj: Deloitte, CzechInvest 

Z hlediska celkového fiskálního dopadu investičních pobídek jsou brány v úvahu 

celkové fiskální příjmy generované projekty, které byly podpořeny investičními pobídkami, 
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tak i celková výše skutečně čerpaných investičních pobídek. Celkový čistý příjem státu
7
 

z investičních pobídek činí za období 1998 aţ 2008 zhruba 230
8
 mld. korun.  

Z tabulky 3.4 je patrné, ţe příjmy státu jsou několikanásobně vyšší neţ skutečně 

čerpané investiční pobídky. Mezi léty 2005 aţ 2007 převýšily příjmy státu výdaje  

na investiční pobídky zhruba 8 krát a v roce 2008 dokonce 14 krát. Průměrná hodnota příjmů 

státu během období 2000 aţ 2008 je 8,63 korun na 1 korunu čerpaných investičních pobídek, 

viz následující graf.  

Graf 3.9: Příjem státu na jednu korunu investičních pobídek  

za období 1998 aţ 2008 v korunách 

 

Zdroj: Deloitte, CzechInvest 

3.4.4 Dosažená rentabilita kapitálu společností čerpajících investiční pobídky 

Výnosnost základního kapitálu u investorů realizujících projekty podpořené 

investičními pobídkami vykazuje od počátku sledovaného období aţ do roku 2007 rostoucí 

trend. Během roku 2007 dosáhla výše ukazatele ROE
9
 hodnoty okolo 45 %

10
. Pokles 

                                                 

7
 Příjmy státu se rozumí příjmy z firemních daní a odvodů za zaměstnance. 

8
 Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury 

CzechInvest. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. [cit. 2010-10-6]. Dostupný  

z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/analyza-dopadu-pobidek-na-cr-2050-cz.pdf>. 
9
 ROE u investorů je počítáno jako podíl čistého zisku a základního kapitálu, ROE u zpracovatelského 

průmyslu v ČR je počítáno jako podíl čistého zisku a vlastního kapitálu.   
10

 Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury 

CzechInvest. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. [cit. 2010-10-6]. Dostupný  

z WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/analyza-dopadu-pobidek-na-cr-2050-cz.pdf>. 
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v následujícím roce na hodnotu 38 % byl pravděpodobně způsoben začínající finanční  

a ekonomickou krizí. Vývoj ukazatelů ROE je uveden v následujícím grafu. 

 

Porovnají-li se ukazatele ROE u společností realizujících projekty podpořené 

investičními pobídkami se společnostmi za celý zpracovatelský průmysl v ČR za sledované 

období, je znatelné, ţe se průměrná rentabilita u zpracovatelského průmyslu pohybuje kolem 

15 %. Lze tedy konstatovat, ţe investiční pobídky vytvářejí nejen nová pracovní místa a mají 

pozitivní dopad do státního rozpočtu, ale rovněţ zvyšují efektivitu a konkurenceschopnost 

firem v odvětví a u samotných investorů čerpajících pobídky zvyšují jejich výnosnost. 

Graf 3.10: Vývoj ukazatele ROE u investorů a zpracovatelského průmyslu v ČR  

za období 1998 aţ 2008 

 

Zdroj: Deloitte, CzechInvest 

Investiční pobídky jsou jedním z mnoha důleţitých faktorů, které podporují 

mnohostranné přínosy investiční činnosti v mnoha oblastech. Mezi další faktory patří celková 

konkurenční pozice ekonomiky zahrnující např. infrastrukturu, právní rámec, kvalitu a cenu 

pracovní síly, makroekonomická rizika apod. Zmíněné faktory jsou spojeny s relativním 

bohatstvím ekonomiky či s náklady na pracovní sílu. Země, kde je pracovní síla relativně 

draţší oproti jiným zemím, se pro investory stává méně přitaţlivou v případě, ţe je investice 

spojena s vysokým podílem práce. Zároveň by tato země měla přilákat investice s vyšší 

přidanou hodnotou a niţšími investičními náklady. 
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3.5 Vývoj ratingu v ČR 

Rating v ČR zatím nemá takové postavení jako ve vyspělých zemích. Dostatečně 

známý je spíše v odborných kruzích. Agentura CRA, která se ratingem v ČR zabývá,  

je dceřinou společností agentury Moody‘s. Udělení ratingu bývá doprovázeno stručným 

slovním komentářem příslušné agentury. V případě České republiky je z následující tabulky 

patrné, ţe po přechodu k trţnímu hospodářství, po ustálení ekonomické situace a stabilizaci, 

se její hodnocení v rámci ratingu výrazně zlepšilo. Na počátku transformace byla ČR  

u agentury Moody’s zařazena ve spekulativním stupni Ba1, který představuje nejasný vývoj 

avšak při existujících zdrojích, které jsou v ekonomice na splacení dluhu dostupné.  

Tabulka 3.5: Vývoj ratingu v ČR za období 1992 aţ 2010 
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Zdroj: ČNB 

Od roku 1993 se jiţ ČR nachází v investičním stupni, který je charakterizován 

přijatelnou schopností splácet dluh s větší citlivostí při neustálém vyhodnocování situace. 

V současnosti se země nachází ve stupni silné schopnosti splácet dluh s určitou citlivostí  

na špatné události. Toto ohodnocení reflektuje pokročilou ekonomickou a finanční integraci 

ČR s EU, zlepšení fiskální politiky, relativně nízkou zadluţenost a příliv přímých 

zahraničních investic, který pokrývá téměř celý deficit běţného účtu. Ratingy ČR jsou stejné 

jako ratingy Estonska a Slovenska, o dva stupně niţší neţ Slovinska a o stupeň vyšší, neţ mají 

Maďarsko, Polsko a Litva. 

Hlavními důvody zvyšování ratingu jsou rostoucí ziskovost a efektivnost bank, 

zvýšená konkurence, výrazné zlepšení kvality poskytovaných sluţeb a zlepšení řízení 

kreditního rizika. 
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3.6 Shrnutí kapitoly 

Počátek transformace v ČR je charakteristický hromadnou privatizací státního majetku 

především formou přímých prodejů. PZI byly v rámci tohoto období směřovány právě  

do nákupů státního majetku, kdy během roku 1995 představovaly privatizační investice cca 

90 % veškerých zahraničních investic. Hlavními faktory, které se podepsaly na rostoucím 

přílivu PZI do země, byly levná a kvalifikovaná pracovní síla, ekonomický růst, zpočátku 

vysoké úrokové sazby ve srovnání s ostatními evropskými ekonomikami a v neposlední řadě 

silná poptávka po kapitálu.  

PZI byly pro ČR značným přínosem při restrukturalizaci hospodářství. Vesměs byly 

v počátku sledovaného období umisťovány do zpracovatelského průmyslu, později byl poměr 

mezi průmyslem a sluţbami obrácen ve prospěch sluţeb. Největší podíl na PZI, které 

směřovaly do české ekonomiky, byl zaznamenán u investorů majících sídlo společnosti  

v Nizozemí či Německu.  
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4 Analýza investice Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

Vybudování výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 

(HMMC) je největší investicí v průmyslovém sektoru v Moravskoslezském kraji nejen 

z hlediska objemu investovaných finančních prostředků ale i z hlediska počtu nově 

vytvořených pracovních míst.  

Společnost HMMC
11

 byla zaloţena 28. června 2006 jako společnost stoprocentně 

vlastněná společností Hyundai Motor Company se sídlem v Soulu v Korejské republice. 

Hlavním záměrem mateřské společnosti bylo zaloţení společnosti HMMC s cílem 

postavit a uvést do provozu vůbec první výrobní závod značky Hyundai v Evropě. V současné 

době, jak lze vidět i na následujícím obrázku, má Hyundai 3 závody v Korejské republice 

v městech Ulsan, Asan, Jeonju, přičemţ výrobní kapacita těchto tří závodů byla na rok 2010 

stanovena ve výši 1,7 milionu vozidel. V Asii provozuje automobilka Hyundai výrobní 

závody dále v Chennai v Indii, kdy se tento závod soustřeďuje na výrobu modelů  

Hyundai  i10, i20 a Accent, v Pekingu, v Číně, kde se vyrábí modely Hyundai Elantra, Sonata 

a ix35 a v Izmitu v Turecku, kde je koncentrována výroba modelů Accent, H1 a i20. 

Obrázek 4.1: Výrobní závody Hyundai ve světě k 31. 12. 2010 

 

Zdroj: HMMC 

                                                 

11
 HMMC [on line]. [cit. 2010-10-5]. Dostupné z WWW: <http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/>. 
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Prozatím ve výstavbě se nachází závod v Piracicaba v Brazílii. V Severní Americe je 

automobilka Hyundai zastoupena jedním závodem a to v Montgomery v Alabamě, kde jsou 

vyráběny modely Sonata a Santa Fe. V evropské části Ruska v Petrohradu je vyráběn jediný 

model Hyundai Solaris.  

Stavba závodu HMMC v Nošovicích, kde jsou v současné době vyráběny modely 

Hyundai i30, i30CW, ix20 a Kia Venga, byla zahájena v březnu 2007. V listopadu 

následujícího roku, tedy v roce 2008, byla spuštěna sériová výroba. Nyní probíhá výroba  

ve dvou směnách a během roku 2011 se plánuje rozšíření i o směnu třetí.   

Výzkum a vývoj je v rámci skupiny Hyundai Kia  Automotive Group soustředěn   

do výzkumného a vývojového centra v Namyang v Koreji, resp. do technického centra 

v německém Rüsselsheimu, které působí v rámci společnosti Hyundai Motor Europe.  

4.1 Charakteristika HMMC, s.r.o. 

Vznik společnosti 

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. vznikla 7. července 2006 a jejím jediným 

zakladatelem byla společnost Hyundai Motor Company, Korea, která k tomuto dni vloţila 

základní kapitál
12

 200 000 Kč. Během roku 2006 byl základní kapitál navýšen  

na 1,2 mld. Kč, v roce 2007 na 10,733 mld. Kč a v roce 2008 na současných 12,293 mld. Kč.  

První práce spojené s přípravou staveniště zahájila společnost v roce 2006 v obci 

Nošovice v okresu Frýdek-Místek. Na jaře následujícího roku se rozběhla výstavba závodu  

na výrobu osobních aut a převodovek, během roku 2008 byla dokončena první etapa 

výstavby, provoz byl vybaven prvními stroji a technologiemi a 1. listopadu 2008 byla 

zahájena výroba automobilů.  

Podoba společnosti 

Jednotlivé části výrobního závodu tvoří lisovna, svařovna, lakovna, finální montáţ  

a výroba převodovek. Výstavba průmyslové zóny Nošovice byla realizována s pouţitím 

moderních technologií výstavby. Jednotlivé části objektu byly v závislosti na jejich účelu 

navrţeny jako jednopodlaţní haly, které jsou nepodsklepené a vyrobené z ţelezobetonové 

nebo ocelové konstrukce. Skladovací prostory pro kapaliny byly provedeny tak, aby v případě 

porušení těsnosti zásobníku nemohlo dojít k úniku skladované látky do půdy anebo podzemní  

a povrchové vody. 

                                                 

12
 Výroční zpráva k 31. 12. 2008. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
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Během výstavby závodu bylo proinvestováno 990 mil. Euro
13

. S rozšířením investice  

o novou převodovkárnu dosáhnou výdaje cca 1 185,36 mil. Euro
14

. Produkce závodu je dále 

soustředěna na převodovky, které HMMC dodává i pro sesterský závod KIA v Ţilině  

a HMMR v Rusku. Stávající výrobní kapacita automobilky představuje 200 000 aut ročně. 

Plánovaná výrobní kapacita po zavedení třísměnného provozu, jeţ bude zahájena na podzim 

roku 2011, je 300 000 aut ročně. K 1. 1. 2011 zaměstnává společnost HMMC 2 365 

zaměstnanců, z nichţ 96 % jsou občané ČR zejména Moravskoslezského kraje (MSK).  

Obrázek 4.2: Podoba společnosti HMMC v Nošovicích 

 

Zdroj: HMMC 

Organizační struktura 

 Finanční oddělení 

 Administrativní subdivize 

                                                 

13
 Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj. [on line]. Moravskoslezský kraj  

[cit. 2011-2-14]. Dostupný z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/studie_hyundai.pdf>. 
14

 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
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o Oddělení informační technologie, lidské zdroje, všeobecné záleţitosti, 

právní, styk s veřejností, správa budov a ţivostí prostředí 

 Výrobní subdivize 

o Oddělení lisovna, svařovna, lakovna, montáţ, převodovky, projektové 

řízení 

 Podpora výroby 

o Oddělení údrţba, řízení výroby, zajištění jakosti 

 Řízení jakosti 

 Podpora prodeje 

 Subdivize zásobování 

o Oddělení vývoj dílů, nákup 

4.2 Důvody investice společnosti HMMC v MSK 

Důvodů, proč se automobilka Hyundai rozhodla realizovat svou investici právě 

v České republice je mnoho. Jedny z nejvýznamnějších jsou shrnuty v následujících 

podkapitolách.  

4.2.1 Poloha regionu 

Česká republika disponuje v rámci evropského regionu velmi dobrou strategickou 

polohou. Česká republika byla vybrána především z toho důvodu, ţe se jedná o malou velice 

otevřenou ekonomiku ve středu Evropy.  

Společnost HMMC sídlí na ploše o rozloze 200 hektarů v průmyslové zóně Nošovice. 

Při rozhodování o umístění investice se jihokorejská mateřská společnost rozhodovala mezi 

různými evropskými lokalitami, kdy hlavními byly Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Česká 

republika. Závěrečné rozhodnutí, které bylo vítězným právě pro ČR, bylo zapříčiněno 

především z důvodu polohy, dostatečně kvalifikované pracovní síly a blízkosti sesterské 

společnosti KIA na sousedním Slovensku. V rámci ČR se dále vybíralo mezi třemi lokacemi. 

Jednalo se o Nošovice, Mošnov a Holešov ve Zlínském kraji. Během roku 2005 došlo 

k výběru nejlepší lokality pro výstavbu nového závodu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku, 

zejména z důvodu blízkosti v té době jiţ existujícího a zprovozněného sesterského závodu 

KIA.  

4.2.2 Příprava průmyslové zóny 

K příleţitosti výstavby zcela nového výrobního závodu Hyundai se Česká republika, 

resp. Moravskoslezský kraj, zavázala zcela připravit průmyslovou zónu s potřebnou 
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infrastrukturou. Náklady na vybudování potřebné technické infrastruktury se přiblíţily  

2 miliardám Kč, ze kterých 201 873 000 Kč pocházelo z Programu na podporu průmyslových 

zón a bylo uhrazeno jiţ během roku 2005
15

. V rámci tohoto kroku byl HMMC poskytnut  

i finanční grant formou veřejné podpory, kdy před samotným zahájením jednání  

o podmínkách koupě pozemků společností HMMC byl vyhotoven nezávislý posudek  

na určení trţní ceny pozemku. Trţní cena
16

 včetně realizace inţenýrských sítí a infrastruktury 

byla stanovena na 430 Kč/m
2
.
 
Na základě Kupní smlouvy na pozemky byla MSK stanovena 

výkupní cena pozemku pro společnost HMMC ve výši
17

 60 Kč/m
2
, přičemţ veškeré daně 

vzniklé při prodeji a převodu pozemku uhradil MSK.  

Dále bylo stanoveno, ţe MSK na vlastní náklady zajistí, aby společnost HMMC mohla 

vypouštět odpadní vody s obsahem chemikálií do místních úpraven vod. Tyto však musí být 

s obsahem chemikálií maximálně přípustných dle českých norem. Za takto vypouštěné 

odpadní vody nebude společnosti HMMC kalkulován ţádný dodatečný poplatek mimo 

stanovených běţných cen. 

4.2.3 Pracovní síla 

Náklady na pracovní sílu při umisťování investic hrají důleţitou roli. Následující 

tabulka a graf zachycují vývoj hrubé hodinové mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění 

za práci v zemích, které byly potenciálními příjemci PZI společnosti HMMC.  

Tabulka 4.1: Hodinová sazba pracovní síly ve vybraných zemích za období 2004 aţ 2008 v Euro 

EUR/hodina 2004 2005 2006 2007 2008 

ČR 4,8 5 6,3 7,69 8,81 

SK 3,92 4,06 5,36 6,2 7,25 

PL 3,6 3,8 4,6 5,89 7,02 

BG 1,87 2,18 2,9 3,54 4,1 

Zdroj: Eurostat 

Z uvedených údajů je patrné, ţe průměrná čistá hodinová mzda se v České republice 

pohybuje nad hodnotami ostatních srovnávaných zemí. Lze tedy konstatovat, ţe cena 

                                                 

15
 ŠTIXOVÁ, Jana. Analýza nemovitostí na podporu podnikání v okrese Frýdek – Místek. [on line].  

Brno, 2007. [cit. 2011-1-16]. 42 l., 3 l příl. Bakalářská práce (Bc.). Masarykova universita. Fakulta ekonomicko-

správní. Dostupná z WWW: <http://is.muni.cz/th/137432/esf_b/bakalarka_stixova_final_ 29.6..pdf>. 
16

 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
17

 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
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pracovní síly nebyla příliš významným faktorem při rozhodování společnosti HMMC  

o výstavbě výrobního závodu ve střední Evropě. Ve srovnání pracovní síly v ČR s ostatními 

zeměmi vybraného regionu, je její cena odpovídající její kvalifikaci. V technicky náročných 

výrobách, jako je bezesporu i výroba osobních automobilů, je podíl vyplácených mezd oproti 

celkovým nákladům zanedbatelný.  

Graf 4.1: Hodinová sazba pracovní síly ve vybraných zemích za období 2004 aţ 2008 v Euro 

 

Zdroj: Eurostat 

4.2.4 Náklady spojené se zahraničním obchodem 

Hlavním faktorem vybudování výrobního závodu automobilky Hyundai v Evropě bylo 

odstranění exportních nákladů a překonání celních bariér, kterým společnost podléhala  

při exportu svých výrobků z ostatních mimoevropských závodů.  

Společnost Hyundai Motor Co., zaloţená v roce 1967, je součástí skupiny Hyundai-

Kia Automotive Group, která je od roku 2007 pátým největším výrobcem automobilů na světě 

a zahrnuje přes dvacet dceřiných společností a přidruţených organizací působících v různých 

oborech automobilového průmyslu. Společnost Hyundai Motor s více neţ 75 000 zaměstnanci 

prodala v roce 2009 přibliţně 3,1 milionu vozidel po celém světě a dosáhla tak obratu  

41,8 mld. USD. Vozidla značky Hyundai se prodávají ve 193 zemích prostřednictvím 6000 

dealerství a showroomů
18

.  

Před výstavbou závodu HMMC v Nošovicích byla vozidla pro kontinentální Evropu 

dováţena lodí do slovinského přístavu Koper a následně vlakem do svých konečných 

                                                 

18
 HMMC [on line]. [cit. 2010-10-5]. Dostupné z WWW: <http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/>. 



45 

 

destinací. Pro Velkou Británii a Irsko doplula vozidla lodí aţ tam. Největší bariérou  

při dovozu byla cla, která činila 10 %
19

 z ceny automobilu, a přepravní náklady po tzv. celní 

hranici. Vybavení závodu bylo dovezeno převáţně z Korejské republiky a bylo osvobozeno 

od celních poplatků. 

4.2.5 Využití výhodnějších daňových podmínek 

Od roku 1999 docházelo v ČR k postupnému sniţování sazby daně z příjmů 

právnických osob (DzPPO) z 35 % na současných 19 %. Nyní je tak sazba DzPPO jednou  

z  nejniţších sazeb ve vyspělých zemích světa. Stejnou sazbou DzPPO disponuje  

např. i Slovensko a Polsko. V Korejské republice činí tato sazba daně 24,2 %. 

 V rámci mezinárodních smluv existuje mezi ČR a Koreou dohoda o zamezení dvojího 

zdanění.  

4.2.6 Obchodní faktory 

Odběratelé 

 

Vzhledem k jiţ zmíněné velmi dobré poloze ČR, lze říci, ţe investor disponuje pozicí, 

která mu umoţňuje vyuţít celého evropského trhu, neboť převáţná část výroby je určena 

k exportu právě do evropských zemí.  

Tabulka 4.2: Prodeje závodu automobilky HMMC v kusech za období 2008 aţ 2010 

Země 2008 2009 2010 

Německo 2 289 19 112 32 395 

Velká Británie 1 133 12 201 20 680 

Izrael 1 038 8 484 14 381 

Španělsko 1 026 8 412 14 259 

Francie 893 7 804 13 228 

Polsko 799 7 250 12 289 

Rusko 697 6 324 10 719 

Itálie 851 6 202 10 513 

Rakousko 757 5 998 10 166 

Nizozemí 668 4 532 7 680 

Česká republika 105 3 336 6 836 

Ostatní 1 795 28 345 46 864 

Celkem 12 050 118 000 200 010 

Zdroj: HMMC 

                                                 

19
 HMMC [on line]. [cit. 2010-10-5]. Dostupné z WWW: <http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/>. 
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Z tabulky 4.2 je patrné, ţe nejvíce automobilů je vyváţeno do Německa. Počet 

prodaných kusů realizovaných v Německu po celé sledované období představuje 16,2 %. 

V pořadí druhou zemí, kde automobilka HMMC uskutečňuje své prodeje, je Velká Británie, 

kdy zde od zahájení výroby v závodu HMMC bylo exportováno přes 10,3 % všech 

vyrobených vozů.  

Nejvýznamnější mimoevropskou destinací je Izrael, kam během tohoto období 

směřovalo 7,2 % objemu produkce. Kolem 20 % vyrobených vozů bylo exportováno  

do evropských zemí, jako je Španělsko, Francie a Polsko, tj. v kaţdé z těchto zemí byly 

realizovány prodeje ve výši cca 6,5 %. Do Ruska, Itálie a Rakouska mířilo v průměru 16 % 

vozidel, tedy kaţdá z těchto zemí se na odbytu automobilů HMMC podílela zhruba 5,3 %.  

Do Nizozemí bylo vyvezeno 3,8 % automobilů a v České republice bylo prodáno 3,4 %. Mezi 

ostatní země, kde bylo realizováno zbylých zhruba 23,4 % objemu produkce, patří např. 

Turecko, Indie, země východní a západní Evropy a severní Afriky, viz následující obrázek. 

Obrázek 4.3: Vývozní destinace HMMC  

 

Zdroj: HMMC 

Výhoda zvolené destinace závodu však není jen v dostupnosti trhů, ale především  

v jiţ zmiňované blízkosti sesterského závodu KIA na Slovensku, pro kterou HMMC vyrábí 
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některé společné komponenty, i kdyţ v rámci své činnosti oba tyto závody vystupují jako 

nezávislí konkurenti.  

Tabulka 4.3: Prodeje vozů značky Hyundai v Evropě za období 2000 aţ 2010 

Rok Prodej Činnost v rámci HMMC 

2000 265 218  -  

2001 255 256  -  

2002 260 804  -  

2003 281 382  -  

2004 343 364  -  

2005 355 373 oznámení záměru postavit závod v ČR (září 2005) 

2006 341 551 definitivní rozhodnutí stavět v Nošovicích (březen 2006)  

2007 319 183 zahájení stavby (březen 2007) 

2008 286 615 zahájení sériové výroby (listopad 2008) 

2009 337 492  -  

2010 362 110  -  

Zdroj: HMMC   

Tabulka 4.3 zobrazuje prodeje vozů značky Hyundai v Evropě za období 2000  

aţ 2010.   

 

Dodavatelé 

 

Hlavní dodavatelé společnosti HMMC jsou původem z Jiţní Koreje a dodávají hlavní 

komponenty pro finální montáţ automobilů, jako jsou karoserie, podvozkové části, palivové 

nádrţe, plastové části interiérů, sedadla aj. Korejské společnosti, které následovaly Hyundai 

do ČR, zaloţily 12 společností na základě české legislativy. Rozhodnutí o vyuţití korejských 

dodavatelů bylo učiněno z důvodu rychlé časové realizace a rozsáhlé a nákladné investice, 

kdy bylo pro společnost riskantní vyuţít neznámých dodavatelů a ohrozit tak kvalitu 

vyráběných vozů. Přímo v areálu nebo v sousedství průmyslové zóny Nošovice se nacházejí 

tito tři dodavatelé: 

Mobis Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai 

Mobis Co. Ltd se sídlem v Soulu v Korejské republice. KIA Motors vlastní v Hyundai Mobis 

Co. Ltd podíl ve výši 18,15 %. Společnost vyrábí přední moduly (světlomety + chladič), 

moduly kokpitu a moduly podvozku.  

Hysco Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Hyundai 

Hysco Co. Ltd se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor 

Company (HMC), jeţ je mateřskou společností HMMC, a společnost KIA Motors vlastní  
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ve společnosti Hyundai Hysco Co. Ltd podíly ve výši 26,13 % a 13,91 %. Společnost Hysco 

vyrábí plechové díly. 

Dymos Czech je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Dymos 

Inc. se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company a KIA 

vlastní ve společnosti Dymos Inc. 47% a 45% podíl. Společnost Dymos vyrábí autosedačky. 

 Dalšími korejskými dodavateli jsou: 

Společnost Dong-Hee Industrial se zabývá výrobou palivových nádrţí  

a podvozkových skupin (části zavěšení a ramena). Jako lokalita pro umístění závodu byla 

vybrána průmyslová zóna Český Těšín. 

Společnost Hanil E-Hwa vyrábí obklady dveří a střešní panely. Závod je umístěn  

v průmyslové zóně Frýdek-Místek – Chlebovice.  

Společnost Matador-Dong Won je slovensko-korejským podnikem, který vyrábí 

dveřní rámy, tlumicí tyče a nosníky palubní desky. Firma vybrala pro umístění svého závodu 

průmyslovou zónu Třinec – Baliny.  

Společnost Plakor vyrábí plastové díly a nárazníky. Jako lokalita byla vybrána 

průmyslová zóna Mošnov. 

Společnost Se-Jong vyrábí tlumiče a výfukové systémy. Závod byl postaven 

v průmyslové zóně Karviná – Nové Pole. 

Společnost SungWoo Hitech se zabývá lehkou strojírenskou výrobou komponentů pro 

automobilový průmysl. Jedná se zejména o díly kapoty, dílčí vnitřní a vnější rámy bočnic, 

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

v Ostravě – Hrabové. 

Mimo tyto přední dodavatele, vyuţívá HMMC asi 50 dalších subdodavatelů ze zemí 

EU, Koreje, Vietnamu, Číny, VB a samozřejmě České republiky. 

4.2.7 Infrastruktura 

ČR se při příslibu realizace investice zavázala k vybudování kvalitních komunikačních 

tepen, které napomohou společnosti HMMC k její činnosti. Dopravní napojení průmyslové 

zóny Nošovice zajišťuje zejména stávající mezinárodní silnice a I/48-E462, která byla 

postupně rekonstruována na rychlostní silnici R48. Tato směřuje na navazující tah silnice I/68 

a I/11-E75 a dále s dálnicí D47 tvoří páteřní síť pozemních komunikací Moravskoslezského 

kraje. Výrazný nárůst nákladní a osobní dopravy v posledních letech vede v časových 

špičkách k plnému vyuţití těchto komunikací. Po výstavbě závodu Hyundai se MSK stal pro 

evropské země významným tranzitním koridorem s výhodnou pozicí pro vedení mezinárodní 
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dopravy ve směru na Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Obecně lze říci,  

ţe moravskoslezský region disponuje ucházející kvalitou významných komunikačních tahů, 

stále však existuje nevyhovující stav a kapacita některých úseků komunikační sítě včetně tahů 

evropského významu.  

Blízkost druhého největšího mezinárodního letiště v ČR Mošnov nehraje pro 

společnost HMMC v rámci investičního záměru příliš významnou roli. Speciální díly, 

potřebné pro výrobu automobilů HMMC, které jsou vyráběny přímo v Koreji, jsou 

přepravovány pravidelnými lety 3 krát denně na letiště ve Vídni, odkud jsou dále přepraveny 

kamionovou dopravou do závodu HMMC v Nošovicích. Prostřednictvím letecké dopravy 

nejsou do vývozních zemí vozidla přepravována. Pro tyto účely je společností vyuţívána 

především ţelezniční a silniční přeprava. Napojení průmyslové zóny v Nošovicích  

na ţelezniční koridor bylo učiněno prostřednictvím jednokolejné trati č. 322 Frýdek-Místek  

– Český Těšín, přičemţ ţelezniční zastávky pro přepravu nákladu jsou situovány v obci 

Dobrá a v obci Dobratice pod Prašivou, kdy tyto zastávky jsou od průmyslové zóny vzdáleny 

cca 2 km.  

4.3 Čerpané investiční pobídky společnosti HMMC 

Dne 18. května 2006 uzavřeli Hyundai Motor Company, Korea, Česká republika, 

jednající prostřednictvím a zastoupená společně Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky, Ministerstvem financí České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí 

České republiky, Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem vnitra České 

republiky, Moravskoslezský kraj a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Investiční smlouvu
20

, která se mimo jiné zabývá podporou týkající se investičního projektu 

společnosti HMMC, který je součástí rozsáhlého investičního projektu, v němţ HMMC jako 

hlavní investor investuje společně se svými dodavateli, společností Mobis Czech, Hysco 

Czech a Dymos Czech. 

 České orgány mají na základě Investiční smlouvy v úmyslu poskytnout HMMC, 

Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech maximální moţné investiční pobídky dle Zákona 

o investičních pobídkách, včetně hmotné podpory na vytváření pracovních míst, poskytnutí 

pozemků za dotované ceny a slevy na dani z příjmu. Dále Investiční smlouva stanovuje,  

ţe bude-li to dle právních předpisů ČR a EU moţné, mohou tito investoři vyuţívat sluţeb 

jakýchkoli dodavatelů, které si sami určí.  

                                                 

20
 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
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Investiční pobídka
21

 byla udělena taktéţ těmto třem důleţitým investorům, jelikoţ 

jsou příslušné investice součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových 

vozidel. Regionální podpora společnosti Hyundai Mobis Automotive Czech s.r.o. činí  

v nominální výši 260 387 311 Kč na vybudování závodu na výrobu modulů pro automobilový 

průmysl v České republice v areálu společnosti HMMC. Regionální podpora dceřiné 

společnosti Hyundai Hysco Co. byla poskytnuta v nominální výši 85 076 101 Kč  

na vybudování závodu na výrobu ocelových součástí automobilů a produktů sniţujících jejich 

hmotnost v areálu společnosti HMMC v České republice. Regionální podpora společnosti 

Dymos Czech Republic s.r.o. byla v nominální výši 135 250 856 Kč na vybudování závodu 

na výrobu automobilových sedadel v sousedství areálu společnosti HMMC v České republice.  

Investiční podpora společnosti HMMC ze strany ČR byla stanovena na hodnotu 15 % 

z přípustných nákladů, přičemţ se HMMC musela zavázat, ţe její příspěvek na financování 

investičního projektu bude činit nejméně 25 % z celkové investice a ţe tato část nebude 

zahrnovat ţádné jiné prvky veřejné podpory. 

4.3.1 Sleva na dani z příjmu 

Při výstavbě závodu Hyundai v Nošovicích byla pro společnost HMMC prioritní 

realizace zisku prostřednictvím prodeje svých automobilů. Při rozhodování o tom, v které 

evropské lokalitě svou investici uskuteční, hrála mimo jiné významnou úlohu i výše DzPPO. 

Sleva na dani v konečném důsledku znamená niţší zatíţení výnosu z investovaných 

prostředků a tedy vyšší čistý výnos z investice. Vzhledem k tomu, ţe ve všech uvaţovaných 

lokalitách se výše sazby DzPPO vyvíjí přibliţně stejně, lze říci, ţe pro HMMC nehrála tato 

výše při rozhodování příliš významnou roli.  

V rámci investičních pobídek čerpá společnosti HMMC daňovou úlevu, kdy vyuţívá 

tzv. daňových prázdnin. Ty nejsou v daném časovém horizontu nijak limitovány. Velikost 

slevy na dani z příjmu závisí na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory.  

Z  výročních zpráv společnosti HMMC z let 2008 a 2009 je známo, ţe v těchto nevykazovala 

zisk ale naopak ztrátu, v tomto období tedy tuto formu podpory nevyuţila. Sleva na dani bude 

poskytnuta nad rámec ostatních regionálních podpor a pouze v takové výši, aby celková 

                                                 

21
Státní podpora N 661/2006 – Česká republika. Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor 

Manufacturing Czech, s.r.o. [on line]. Evropská Komise. [cit. 2011-1-27]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2006/n661-06.pdf>. 
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hodnota regionální podpory nepřesáhla maximální míru, jeţ činí 15 % čistého grantového 

ekvivalentu. 

4.3.2 Převod pozemků za sníženou cenu 

Náklady, jeţ jsou spojeny s výstavbou nového závodu, představují pro investora fixní 

náklad, který významně ovlivňuje dobu návratnosti dané investice. Jako veřejnou podporu 

v tomto případě čerpala v rámci své investice společnost HMMC nákupem pozemků od MSK 

za sníţenou cenu. Trţní cena pozemku byla stanovena na 430 Kč/m
2
 a prodejní cena  

na 60 Kč/m
2
, viz kapitola 4.2.2. Celková kupní cena tak za 200 ha plochy, coţ je přibliţná 

rozloha průmyslové zóny Nošovice, činí 120 000 000 Kč, přičemţ celková trţní hodnota činí 

860 000 000 Kč. Rozdíl těchto dvou částek činí 740 000 000 Kč a představuje tak maximální 

moţnou formu veřejné podpory, kterou společnost HMMC mohla obdrţet při koupi a převodu 

pozemku do svého vlastnictví. Skutečná výše této veřejné podpory však činila částku 

736 427 000 Kč
22

, která tak odpovídá  zhruba 199 ha plochy. 

Pozemky, které před převodem na HMMC náleţely do Zemědělského fondu a nikoli 

MSK, byly změněny na tzv. ostatní plochu – staveniště. Při převodu těchto pozemků byly 

veškeré související poplatky hrazeny společností HMMC.   

4.3.3 Hmotná podpora na kapitálové investice 

Česká republika se Investiční smlouvou
23

 s HMMC zavázala poskytnout společnosti 

hmotnou podporu na koupi pozemku, na výstavbu a vybavení areálu automobilky. 

Předpokládané náklady na tyto činnosti byly vyčísleny na 23 236 000 000 Kč. Při dodrţení 

této sumy byla hmotná podpora stanovena na 1 500 000 000 Kč. Při nepřekročení resp. 

překročení předpokládaných nákladů, bude k těmto poměrně zvýšena nebo sníţena hmotná 

podpora vztahující se k slevě na dani.  

Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR obdrţela společnost 

HMMC v roce 2007 hmotnou podporu na kapitálovou investici ve výši 157 251 000 Kč  

a v roce 2008 ve výši 1 294 333 000 Kč
24

. Celková poskytnutá hmotná podpora  

na kapitálovou investici tedy činila 1 451 584 000 Kč. Rozdíl mezi skutečně poskytnutou 

hmotnou podporou na kapitálovou investici a odhadovanou hmotnou podporou, čili 

                                                 

22
 Výroční zpráva k 31.12.2008. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 

23
 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
24

 Výroční zpráva k 31.12.2009. Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
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48 416 000 Kč, můţe společnost HMMC vyuţít ke zvýšení hmotné podpory vztahující se 

k slevě na dani.  

4.3.4 Podpora vytváření pracovních míst 

Forma této veřejné podpory je odvozena od míry nezaměstnanosti v daném regionu 

v souvislosti s mírou nezaměstnanosti v celé zemi. Jelikoţ MSK splňuje podmínky pro 

poskytnutí tohoto finančního grantu od státu, kdy míra nezaměstnanosti přesahuje o 25 % 

průměrnou míru nezaměstnanosti v rámci celé ČR, má společnosti HMMC právo čerpat 

investiční pobídku, která činní 200 000 Kč na vytvoření jednoho pracovního místa.   

Vyjednáváním mezi společností HMMC a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

byla uzavřena dohoda o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci 

investičních pobídek a dohoda o hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců 

v rámci investičních pobídek, přičemţ první splátky hmotné podpory byly vypláceny počínaje 

prvních čtvrtletím roku 2009.  

Na základě Investiční smlouvy
25

 je podpora na vytváření nových pracovních míst 

udělena na období, které bude ukončeno tři roky ode dne, kdy byla poprvé zahájena výroba.  

V případě, ţe celková podpora na vytváření pracovních míst přesáhne částku 702 800 000 Kč, 

sníţí se sleva na dani o částku, která tuto částku přesahuje. Naopak, bude-li celková podpora 

na vytváření pracovních míst niţší neţ 702 800 000 Kč, sleva na dani se odpovídajícím 

způsobem zvýší.  

Vzhledem k tomu, ţe k 1. 1. 2011 pracuje ve společnosti HMMC 2 365 zaměstnanců, 

viz graf 4.4, a splátky hmotné podpory jsou ze státního rozpočtu vypláceny čtvrtletně, 

inkasovala společnost HMMC při vytváření nových pracovních míst do prvního čtvrtletí roku 

2011 částku 473 000 000 Kč.
26

 

4.3.5 Podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců 

Formu této podpory můţe investor čerpat v případě, kdy v regionu, kde je investice 

realizována, je míra nezaměstnanosti 50 % a více. Maximální výše této podpory je stanovena 

                                                 

25
 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
26

 Odhad na základě vlastního výpočtu 
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ve výši 35 % z nákladů vynaloţených na školení a rekvalifikaci zaměstnanců. Maximální 

výše této podpory byla dle Investiční smlouvy
27

 stanovena na částku 348 540 000 Kč.  

V rámci vybudování a uvedení do provozu nové automobilky Hyundai připravilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s úřady práce v Ostravě, Novém Jičíně, 

Karviné a Frýdku – Místku „Projekt náboru pracovní síly“, aby byl zajištěn efektivní nábor 

pracovní síly nezbytný pro implementaci celé investice. 

4.3.6 Celková úleva pro HMMC 

Výše podpory v rámci výstavby nového závodu a jeho následného provozu byla  

pro HMMC stanovena ve výši 15 %
28

 z celkové investované částky. Celková hodnota 

investice, včetně nedokončených prostor pro spuštění třetí směny, je ve výši cca 1 185,36 mil. 

Euro, coţ představuje 34 428,9 mil. Kč. Strop veřejné podpory tak činí 4 892,94 mil. Kč. Tuto 

částku si tak společnost HMMC můţe v rámci svých výdajů na investici a provoz odečíst, 

přičemţ do této částky jsou zahrnuty jak úlevy na daních tak převody pozemků  

za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na kapitálové investice, podpora vytváření pracovních 

míst i podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců.  

Na základě Investiční smlouvy se HMMC zavázala zachovávat svou investici po dobu 

nejméně 10 let ode dne zahájení výroby. V rámci uskutečňování investice musí společnost 

rovněţ dodrţovat závazky jí z této smlouvy plynoucí. V případě, ţe společnost HMMC 

nesplní, popř. následně nenapraví příslušné porušení svého závazku do 120 dnů od obdrţení 

oznámení o porušení, musí na ţádost ČR vrátit hmotnou podporu v plné výši, jeţ jí do té doby 

byla vyplacena.   

Tabulka 4.4: Čerpání hmotných podpor společností HMMC celkem 

Sleva na dani Dosud neuplatněna 

Převod pozemků za sníţenou cenu 736 427 000  

Hmotná podpora na kapitálové investice 1 451 584 000  

Podpora vytváření nových pracovních míst 473 000 000 

Podpora školení a rekvalifikace 

zaměstnanců 
Nezjištěno 

Čerpáno celkem 2 661 011 000 

Zdroj: HMMC, Investiční smlouva, výpočet vlastní 

                                                 

27
 Investiční smlouva. [on line]. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.  

[cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/ke-stazeni?kw=Investi%C4%8Dn%C3%AD+ 

smlouva>. 
28

 Udělené investiční pobídky od dubna 1998 do 15. Března 2011. [on line]. Agentura pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest. [cit. 2011-1-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/data /files/ 

3- udulene-investicni-pobidky-investment-incentives-granted-1438-cz.xls>. 
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Na základě zjištěných údajů z tabulky 4.4, lze shrnout, ţe společnosti HMMC byla do 

prvního čtvrtletí roku 2011 vyplacena hmotná podpora ve výši 2 661 011 000 Kč.
29

 Vzhledem 

k tomu, ţe strop veřejné podpory činí 4 892 940 000 Kč, zbývá společnosti dočerpat částku 

zhruba 2 231 929 000 Kč. 

4.4 Hodnocení dopadů investice společnosti HMMC na MSK 

V období centrálně řízeného hospodářství docházelo na území Moravskoslezského 

kraje k extenzivnímu rozvoji průmyslu, který byl zaloţen zvláště na těţbě černého uhlí s jeho 

následným vyuţitím v hutnictví. V souvislosti s hutnickým průmyslem docházelo k rozvinutí 

strojírenského odvětví. V návaznosti na rozšiřování průmyslových center započala masivní 

bytová výstavba, která měla za následek vytvoření jedné z největších aglomerací v rámci celé 

ČR a v neposlední řadě rapidní nárůst populace.  

Vývoj MSK před rokem 1989 byl doprovázen mnoha nepříznivými důsledky, z nichţ 

nejzávaţnějšími byly jednotvárná specializace místního hospodářství, niţší stupeň 

dosaţeného vzdělání oproti průměru ČR a nevhodná struktura místní pracovní síly. V situaci 

trţní ekonomiky se výchozí podmínky MSK ukázaly jako zcela nekonkurenceschopné  

a strukturálně neodpovídající novým potřebám v oblasti rozvoje regionu a MSK čelil 

dlouhodobému komplikovanému restrukturalizačnímu procesu. Lze konstatovat,  

ţe restrukturalizace regionu nebyla zcela dokončena, na trhu práce je stále zřetelný převis 

nabídky nad poptávkou, která je dále komplikována špatnou strukturou pracovní síly. 

Investice HMMC tak představuje hlavní impuls pro pokračování nutných strukturálních změn 

v rozvoji regionu při zachování tradičního průmyslového rázu kraje.  

4.4.1 Vývoj HDP 

V počátečním období transformace českého hospodářství na trţní ekonomiku 

disponoval MSK spolu s Prahou a dnešním Ústeckým krajem největším objemem 

ekonomické produkce na obyvatele. S nástupem konkurence a otevřením nových trhů se však 

HDP na obyvatele v kraji začalo z výše popsaných příčin propadat. Největší propad 

ekonomické produkce MSK byl zaznamenán na počátku transformačního procesu a ve 2. pol. 

90. let. K následnému oţivení produkce začalo docházet po roce 2003.  

 

Následující tabulka 4.5 zachycuje vývoj HDP v běţných cenách na jednoho obyvatele 

dle jednotlivých krajů. Během sledovaného období se HDP na jednoho obyvatele v MSK 

                                                 

29
 Odhad na základě vlastního výpočtu 
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pohybuje pod průměrnou úrovní celé ČR. V letech 2000 aţ 2002 vykazovala hodnota 

zkoumaného ukazatele v MSK vůbec nejniţší hodnotu ze všech krajů. Po znovuobnovení 

ekonomické činnosti, přílivu investic a oţivení trhu dochází k postupnému růstu hodnoty 

ukazatele a MSK se v rámci ČR v roce 2005 posouvá z 14. místa na místo 8. a během roku 

2007 na místo 7.  

 

V roce 2008 byl zaznamenán vůbec nejvyšší přírůstek HDP na jednoho obyvatele,  

kdy se MSK posunul v rámci republikového srovnání na 4. pozici. Na základě těchto 

skutečností lze usoudit, ţe výstavba automobilového závodu v Nošovicích a následná 

produkce automobilů Hyundai měly pozitivní vliv a značný podíl na růstu HDP v MSK. 

Tabulka 4.5: HDP na jednoho obyvatele v b.c. dle krajů ČR v Kč 

Kraj 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 2 131 101 2 415 931 2 757 701 2 915 612 3 138 683 3 424 943 3 537 014 3 456 014 

Praha 4 253 161 5 061 091 5 679 461 6 089 752 6 597 563 7 359 803 7 568 834 7 615 964 

Středočeský 2 005 381 2 303 931 2 621 921 2 684 292 2 965 563 3 210 213 3 259 964 3 171 994 

Jihočeský 1 959 481 2 175 111 2 465 231 2 626 322 2 816 643 2 941 813 2 980 524 2 980 584 

Plzeňský 1 999 441 2 218 661 2 656 811 2 751 692 2 965 103 3 151 003 3 005 944 2 998 464 

Karlovarský 1 784 651 1 962 321 2 142 181 2 196 272 2 252 633 2 437 773 2 438 604 2 336 294 

Ústecký 1 737 561 1 917 661 2 269 911 2 368 102 2 551 003 2 714 003 2 839 334 2 756 534 

Liberecký 1 906 411 2 114 261 2 215 581 2 444 472 2 551 333 2 639 873 2 576 384 2 400 574 

Královéhradecký 2 016 671 2 190 431 2 475 721 2 555 182 2 663 193 2 914 303 2 958 344 2 912 414 

Pardubický 1 820 331 2 025 331 2 312 731 2 402 452 2 634 363 2 866 303 2 941 534 2 865 184 

Vysočina 1 785 501 2 092 895 2 352 641 2 471 092 2 644 233 2 880 613 2 779 134 2 707 434 

Jihomoravský 1 968 341 2 225 445 2 518 411 2 652 782 2 874 723 3 148 053 3 440 984 3 301 454 

Olomoucký 1 695 731 1 863 165 2 160 331 2 209 722 2 326 393 2 540 813 2 663 394 2 604 504 

Zlínský 1 781 191 1 995 071 2 195 141 2 352 652 2 556 953 2 799 283 2 995 894 2 869 774 

Moravskoslezský 1 668 911 1 861 305 2 260 891 2 468 252 2 613 163 2 886 103 3 054 584 2 816 339 

Zdroj: ČSÚ 

 

Kartogram 4.1 zobrazuje produktivitu práce dle krajů za období 2000 aţ 2009 a je 

z něj patrný podprůměrný reálný růst HDP na jednoho zaměstnance v MSK ve srovnání s ČR. 

Po sledované období byl růst ekonomiky kraje taţen především průmyslovými odvětvími, 

jako jsou výroba dopravních prostředků, výroba a oprava strojů a zařízení, výroba a oprava 

elektrických a optických přístrojů a těţba nerostných surovin. Na druhou stranu docházelo 

k útlumu potravinářské výroby, energetické produkce a kovodělné výroby. 
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Kartogram 4.1: Produktivita práce podle krajů za období 2000 aţ 2009 

 

Zdroj: ČSÚ 

4.4.2 Vývoj míry nezaměstnanosti 

V rámci ekonomické činnosti začal být kladen důraz na kvalitu pracovní síly  

ve prospěch méně náročných činností na její objem, coţ mělo za následek pomalejší nárůst 

zaměstnanosti ve srovnání s ostatními kraji ČR oproti značnému růstu HDP ve druhé polovině 

sledovaného období.  

Vývoj objemu produkce na jednoho obyvatele měl přímý dopad na vývoj míry 

nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR. Jiţ na počátku transformace vykazovala míra 

nezaměstnanosti v MSK výrazný růst oproti ostatním regionům v rámci ČR. Tento nepříznivý 

trend byl typický i pro Ústecký kraj, který je taktéţ tradičně průmyslovým regionem. Nejvyšší 

míry nezaměstnanosti byly zaznamenány po roce 1997 a to zejména v krajích, které byly 

strukturálně postiţeny. Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích je 

znázorněno v následující tabulce. Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti Moravskoslezského 

kraje s Ústeckým a Plzeňským krajem a hl. m. Prahou je zobrazeno v následujícím grafu.   

 Z uvedeného grafu 4.2 je patrný masivní nárůst míry nezaměstnanosti v období 1995 

aţ 2003. Tato skutečnost je důsledkem ekonomického zaostávání MSK za průměrnou úrovní 

ekonomického vývoje celé ČR. I přes následný pokles míry nezaměstnanosti po roce 2003 

přesahuje počet nezaměstnaných osob v MSK a Ústeckém kraji výrazně počet 

nezaměstnaných v ostatních regionech. 
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 Situace na trhu práce je určitou zpoţděnou reakcí na předchozí ekonomický vývoj.  

Po roce 2003, kdy byly zaznamenány vůbec nejvyšší míry nezaměstnanosti, se díky 

zvyšujícímu se HDP a tedy dodatečným výrobním faktorům podařilo míru nezaměstnanosti 

umírnit a během následujících pěti let klesla na své historické minimum, kdy v roce 2008 byla 

její úroveň 7,4 %.  

Tabulka 4.6: Míra nezaměstnanosti dle VŠPS v % 

Kraj 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 

Praha 2,5 2,4 4,0 3,9 4,2 3,5 2,4 1,9 3,1 3,9 

Středočeský 3,8 3,8 8,0 6,7 5,2 5,2 3,4 2,6 4,4 7,1 

Jihočeský 2,5 3,4 6,2 5,6 5,2 5,0 3,3 2,6 4,3 7,4 

Plzeňský 3,3 4,3 6,8 5,8 5,3 5,1 3,7 3,6 6,3 7,8 

Karlovarský 4,0 4,5 8,1 7,4 6,4 10,9 8,2 7,6 10,9 10,8 

Ústecký 7,1 9,9 15,4 13,3 13,0 14,5 9,9 7,9 10,1 13,4 

Liberecký 3,9 3,8 8,2 6,2 6,1 6,5 6,1 4,6 7,8 10,6 

Královéhradecký 3,1 3,7 7,0 6,1 5,8 4,8 4,2 3,9 7,7 7,7 

Pardubický 3,7 4,3 8,0 6,4 7,6 5,6 4,4 3,6 6,4 9,1 

Vysočina 3,7 4,3 8,7 6,1 5,3 6,8 4,6 3,3 5,7 9,6 

Jihomoravský 3,3 3,6 8,0 8,5 8,0 8,1 5,4 4,4 6,8 10,2 

Olomoucký 4,6 5,3 10,6 10,4 9,6 10,0 6,3 5,9 7,6 11,5 

Zlínský 4,1 4,3 8,6 8,5 7,5 9,4 5,5 3,8 7,3 10,4 

Moravskoslezský 5,8 8,0 13,0 14,3 14,7 13,9 8,5 7,4 9,7 11,9 

Zdroj: ČSÚ 

Graf 4.2: Míra nezaměstnanosti ve vybraných krajích v % 

 

Zdroj: ČSÚ 

 Vzhledem k tomu, ţe obyvatelé České republiky nejsou příliš ochotni stěhovat se 

v rámci státu za prací, lze předpokládat, ţe investice HMMC v MSK měla za následek sníţení 
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počtu nezaměstnaných zaregistrovaných na úřadech práce právě v tomto kraji, coţ lze vyčíst  

i z následující tabulky. V období mezi květnem 2006 a 2007 jiţ byla započata stavba 

infrastruktury a zahájena výstavba samotného závodu HMMC. Tyto ekonomické aktivity tak 

měly z velké části za následek sníţení počtu nezaměstnaných v MSK cca o 20 000 osob.  

 Jiţ během roku 2008 se v MSK začaly projevovat dopady globální finanční krize, 

která měla za následek propad průmyslových trţeb a tak i nepříznivý vliv na vývoj míry 

nezaměstnanosti, která se během dvou let dostala na 11,9 % v roce 2010.  

Tabulka 4.7: Počet nezaměstnaných dle VŠPS 

Kraj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úhrnem 514 435 542 420 541 675 510 416 448 545 354 878 352 250 539 136 

Praha 23 691 25 448 26 727 24 571 21 364 17 363 17 433 29 865 

Středočeský 41 761 43 937 44 012 40 751 35 498 29 273 31 220 49 144 

Jihočeský 21 118 22 158 23 021 23 632 20 426 16 452 17 505 27 530 

Plzeňský 20 226 21 650 21 051 20 500 17 959 14 516 16 757 26 802 

Karlovarský 16 115 17 362 18 726 18 017 16 221 12 975 13 437 19 337 

Ústecký 74 135 76 499 73 493 70 532 63 652 49 894 45 657 59 976 

Liberecký 19 334 21 065 20 299 18 923 17 258 14 566 16 605 26 273 

Královéhradecký 20 497 22 146 22 526 21 989 19 298 14 499 14 728 23 373 

Pardubický 21 865 24 165 24 399 22 782 19 369 15 417 16 998 26 817 

Vysočina 21 548 23 841 24 531 22 814 20 060 16 202 17 874 28 566 

Jihomoravský 63 777 65 454 66 207 63 692 55 230 44 239 43 063 65 944 

Olomoucký 39 395 40 770 39 591 36 180 31 187 23 495 23 470 41 092 

Zlínský 29 759 31 621 31 606 29 505 25 601 20 171 20 048 33 836 

Moravskoslezský 101 214 106 304 105 486 96 528 85 422 65 816 57 455 80 581 

Zdroj: MPSV 

 Tabulka 4.7 zobrazuje počet nezaměstnaných za sledovaná období dle jednotlivých 

krajů. Lze vidět, ţe počet nezaměstnaných v rámci moravskoslezského regionu po celé 

sledované období převyšuje počet nezaměstnaných v ostatních krajích, kdy nejvíce bylo  

na úřadech práce registrovaných nezaměstnaných v období 2003 aţ 2005. Naopak nejméně 

nezaměstnaných bylo registrováno na počátku sledovaného období a v roce 2008. Opětovný 

nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v roce 2009, který byl způsoben jiţ zmíněnou 

finanční krizí.  

 S růstem míry nezaměstnanosti roste i počet uchazečů o jedno pracovní místo. 

Zatímco během let 2006 aţ 2008 vykazoval ekonomický růst kraje rostoucí tendenci a míra 

nezaměstnanosti působila protichůdně, během roku 2009 vzrostl počet uchazečů na jedno 

pracovní místo z 6,5 na 29,2. Mezi neumístěnými uchazeči převaţovali lidé s niţším stupněm 

vzdělání. Přehled o uchazečích na jedno volné pracovní místo podle regionů je znázorněn 

v tabulce 4.8.  
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Tabulka 4.8: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 

Kraj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Úhrnem  12,7 13,5 10,6 9,8 4,8 2,5 3,9 17,4 

Praha 3,1 3,0 1,8 2,2 1,3 0,6 0,7 3,5 

Středočeský  8,0 7,4 6,8 5,8 2,8 1,5 2,7 14,9 

Jihočeský  7,9 10,1 7,1 9,0 3,9 2,4 4,2 18,2 

Plzeňský  7,6 8,5 4,8 5,2 2,5 1,0 2,2 12,9 

Karlovarský  13,1 15,1 15,7 14,9 6,9 4,1 6,4 23,3 

Ústecký  28,7 27,9 24,9 26,0 12,7 7,7 10,2 34,8 

Liberecký  10,1 11,8 8,0 7,8 4,7 3,2 7,3 21,9 

Královéhradecký  7,4 9,6 10,9 8,1 4,4 2,7 3,6 17,5 

Pardubický  11,0 9,9 12,0 9,6 2,7 1,6 4,7 14,8 

Vysočina 9,5 18,1 19,3 11,9 4,9 2,8 7,4 37,5 

Jihomoravský  22,0 20,9 19,2 10,9 6,9 3,2 5,2 21,7 

Olomoucký  13,6 16,4 15,8 12,7 6,9 4,5 8,5 50,1 

Zlínský  19,1 25,9 17,9 14,3 5,0 3,0 4,7 27,0 

Moravskoslezský  44,0 44,2 39,4 29,2 10,8 6,2 6,5 29,2 

Zdroj: MPSV 

 Tabulka 4.9: Míra nezaměstnanosti dle jednotlivých okresů v rámci MSK v % 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bruntál 16,2 16,0 14,1 11,4 9,7 13,7 15,6 

Frýdek-Místek 13,9 12,9 11,0 9,1 6,2 8,5 9,4 

Karviná 19,5 19,0 18,0 15,1 12,1 13,9 14,2 

Nový Jičín 12,8 11,3 9,7 7,3 5,3 11,0 11,7 

Opava 10,6 11,1 10,7 9,2 7,3 9,3 10,0 

Ostrava-město 16,9 15,6 14,4 11,3 8,4 10,8 11,7 

Moravskoslezský kraj 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 11,1 11,9 

Celkem ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 

 Zdroj: MPSV 

 Tabulka 4.9 znázorňuje míru nezaměstnanosti v jednotlivých okresech v rámci MSK 

za období 2004 aţ 2010. Lze vidět, ţe ve všech okresech kraje došlo po roce 2006 

k výraznému sníţení míry nezaměstnanosti díky probíhající výstavbě závodu. Vůbec nejvyšší 

pokles nezaměstnanosti je patrný v okrese Ostrava-město, kdy v porovnání s rokem 2006 

poklesla nezaměstnanost v roce 2007 o 3,1 p. b. V okrese Karviná došlo ve stejném období 

k poklesu míry nezaměstnanosti o 2,9 p. b. V okrese Frýdek-Místek, na jehoţ území se 

nachází obec Nošovice, kde samotný závod HMMC stojí, byl největší pokles sledovaného 

ukazatele zaznamenán mezi roky 2007 a 2008 a to ve výši 2,9 p. b. Ve Frýdku-Místku, jako  

v jediném regionu MSK, se nejniţší míra nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními okresy 

kraje udrţela aţ do současnosti. 
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 Ve společnosti HMMC k 1. 1. 2011 pracuje 2 468 zaměstnanců. Jejich sloţení dle 

národností lze vidět v grafu 4.3. Celých 95,8 % zaměstnanců pochází z ČR, přičemţ 95 % 

z nich právě z MSK. Dalšími nejpočetnějšími národnostními skupinami jsou zaměstnanci  

ze Slovenské republiky, Korejské republiky a Polska. Po jednom zaměstnanci je ze zemí jako 

Ukrajina, Afghánistán, Bulharsko, Velká Británie a Angoly. 2 zaměstnanci společnosti 

HMMC pocházejí z Maďarska. Co se týká rozdělení zaměstnanců podle pohlaví, pracuje 

v HMMC 20 % ţen a 80 % muţů. 

Graf 4.3: Zaměstnanci společnosti HMMC podle občanství k 1. 1. 2011 

 

Zdroj: HMMC 

Co se týká mezd vyplácených v rámci společnosti HMMC, je průměrná dělnická mzda 

srovnatelná s průměrnou měsíční mzdou vyplácenou v rámci MSK, přičemţ průměrný plat 

v HMMC bez korejského managementu je v rámci kraje po celé sledované období 

nadprůměrný. Ve srovnání se zpracovatelským průmyslem je průměrná dělnická mzda 

v HMMC niţší oproti mzdám vyplácených v tomto odvětví avšak průměrný plat v HMMC je 

opět výrazně nad tímto průměrem. Během posledního roku sledovaného období je průměrný 

plat v HMMC dokonce nepatrně nad průměrem celé České republiky. Nicméně po celé 

sledované období jsou platy v HMMC při srovnání s platy vyplácenými v automobilovém 

průmyslu v rámci ČR podprůměrné. 

Následující tabulka a graf zobrazují vývoj průměrných měsíčních hrubých mezd 

v rámci HMMC, MSK, zpracovatelského průmyslu, automobilového průmyslu a ČR.  
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Tabulka 4.10: Průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v Kč  

  2008 2009 2010 

Průměrná dělnická mzda v HMMC 17 150 18 534 21 325 

Průměrný plat v HMMC 20 583 21 223 23 506 

Průměr zpracovatelského průmyslu 19 833 21 350 22 233 

Průměr v MSK 20 176 20 912 21 524 

Průměr v ČR 20 957 22 691 23 488 

Průměr automobilového průmyslu 25 888 26 076 26 264 

Zdroj: HMMC, MPSV, Sdružení automobilového průmyslu 

Graf 4.4: Průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v Kč 

 

Zdroj: HMMC, MPSV, Sdružení automobilového průmyslu 

4.4.3 Vývoj exportu 

V průběhu posledních let zaujímá automobilový průmysl vedoucí postavení 

v průmyslové výrobě ČR a silniční vozidla jsou významnou sloţkou zahraničního obchodu 

České republiky. Podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové výrobě představuje 

více neţ 1/5 a na tvorbě HDP se podílí přibliţně 1/10.  

Graf 4.5 zobrazuje produkci silničních vozidel celkem, osobních automobilů a vozidel 

vyrobených v HMMC za období 2005 aţ 2010 v ČR. Ve sledovaném období patřila produkce 

silničních vozidel k nejdynamičtějšímu odvětví v rámci průmyslové výroby. Zhruba 80 % 

veškeré produkce je určena na export z toho 89 % do států EU. Při porovnání výroby 

osobních automobilů v roce 2010 s rokem 2005, lze vyčíst, ţe výroba osobních automobilů 

vzrostla za toto období o více neţ 52 %. Jelikoţ HMMC začala se sériovou výrobou osobních 

automobilů v listopadu roku 2008, stihla během tohoto roku vyprodukovat a prodat 12 050 
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vozů z toho 11 700 bylo určeno na export. Během následujícího roku to bylo 118 000 vozů, 

z nichţ na export bylo určeno 114 000 a v roce 2010 jiţ 200 010 vozů, kdy na vývoz bylo 

určeno 193 174 vozů.  

Graf 4.5: Produkce silničních vozidel celkem, osobních automobilů a automobilů vyrobených v HMMC  

 za období 2005 aţ 2010 

 

Zdroj: ČSÚ, HMMC 

Graf 4.6: Export dle jednotlivých krajů v mld. korun 

 

Zdroj: ČSÚ 

Graf 4.6 zachycuje vývozy jednotlivých krajů za období 2003 aţ 2009. Nejvyšších 

hodnot vývozů dosahovala převáţná část krajů v roce 2007. Během následujících dvou let, 

tedy v roce 2008 a 2009, se vývozy krajů začaly postupně sniţovat, díky klesající zahraniční 
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poptávce, a v případě některých krajů jako Karlovarského a Královéhradeckého se hodnoty 

vývozů propadly pod hodnoty vývozů z roku 2003. Kraje jako Plzeňský, Ústecký, 

Olomoucký a Moravskoslezský zaznamenaly nejvyšších hodnot vývozu v roce 2008.  

Ve srovnání s rokem 2003, zaznamenaly nejvyšší přírůstek do roku 2009 kraje Plzeňský, 

Moravskoslezský, Středočeský a hl. m. Praha.   

Tabulka 4.11 znázorňuje vývoj vývozu v rámci MSK za období 2003 aţ 2009 

v porovnání s celkovým vývozem ČR. Výroba vozů v automobilovém závodu, v průmyslové 

zóně Nošovice, bezpochyby přispívá k růstu objemu vývozu v rámci kraje. Na základě níţe 

zjištěných údajů však meziročně podíl vývozu MSK v rámci ČR klesá. Vzhledem k tomu,  

ţe společnost HMMC začala automobily značky Hyundai vyrábět ke konci roku 2008 a plný 

provoz bude spuštěn během roku 2011, bude moţné na základě zjištěných údajů konstatovat 

kladný vliv s určitým časovým zpoţděním. V rámci republikového srovnání se však podíl 

MSK na celkovém vývozu ČR téměř nemění. 

Tabulka 4.11: Vývoj vývozu v mld. korun 

Kraj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravskoslezský 132,8 178,1 202 225,5 250,3 259,7 220,7 

Meziroční přírůstky v %  -  34,11 13,42 11,63 11,00 3,76 -15,02 

Podíl MSK na vývozu v % 9,69 10,34 10,81 10,51 10,10 10,50 10,35 

Vývoz ČR celkem 1 370,90 1 722,70 1 868,60 2 144,60 2 479,20 2 473,70 2 133,30 

Zdroj: ČSÚ 

4.4.4 Spolupráce se studenty 

V oblasti výzkumu a vývoje sice HMMC s VŠB – TUO spolupracuje ale pouze 

okrajově, protoţe veškerý výzkum je v rámci skupiny Hyundai Kia Automotive Group 

soustředěn do výzkumného a vývojového centra v Koreji.  

Uţší partnerství v oblasti podpory vzdělávání navázala HMMC s VŠB – TUO v rámci 

projektu „Inkubátor talentovaných ekonomů a manaţerů podniků“. Nejlepší studenti mají 

moţnost absolvovat několikaměsíční stáţ v HMMC, kde mohou získat mnoho pracovních 

zkušeností z chodu nadnárodní společnosti. Tímto projektem se automobilka zařadila mezi 

další významné firmy v MSK, se kterými universita spolupracuje.  

Úţeji společnost HMMC spolupracuje s zhruba 10 středními školami a středními 

odbornými učilišti, a to zejména z Moravskoslezského kraje, ale také např. ze Zábřehu  

na Moravě (Olomoucký kraj) nebo Vsetína (Zlínský kraj). Aktuálně se spolupráce odehrává 

zejména v rovině prohlídek závodu HMMC pro studenty spolupracujících škol. Všechny tyto 
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školy obdrţely pro potřeby odborné výuky automobily značky Hyundai a jejich klíčové 

komponenty. Pracovníci oddělení lidských zdrojů, sekce náboru, společnosti HMMC jezdí  

do uvedených škol prezentovat podnik, zejména pak moţnosti zaměstnání, uplatnění, 

odměňování a kariérního růstu. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeţe  

a tělovýchovy se uvedené školy se společností HMMC podílejí na programu zaměřeném  

na podporu technických oborů. Společnost HMMC je otevřena všem formám a metodám 

spolupráce s technickými školami v regionu, protoţe si je vědoma, ţe je nositelem 

nejpokročilejších technologií a současně i jedním z významných zaměstnavatelů. 

4.4.5 Spolupráce se subjekty MSK 

Společnost HMMC je zřizovatelem nadačního fondu HYUNDAI
30

. Tento fond byl 

zaloţen na základě tzv. Deklarace porozumění uzavřené v listopadu 2006 a společnost do něj 

při zakládání vloţila 20 mil. korun a kaţdoročně do něj přispívá značným obnosem, který je 

určen na projekty přispívající k ochraně a zlepšení ţivotního prostředí, projekty vedoucí  

ke zvýšení povědomí o ŢP a jeho ochraně či projekty propagující ŢP s cílem zaujmout 

širokou veřejnost.  

Dále se HMMC aktivně zapojuje do kulturního a společenského dění v MSK. 

Finančně podporuje konání Dnů NATO a Česko – korejských dnů v Ostravě a přispívá  

na sportovní aktivity juniorského fotbalového týmu ve Frýdku – Místku. V dubnu 2009 se 

společnost připojila ke globální kampani společnosti Hyundai, vyzývající své zaměstnance  

po celém světě k bezplatnému darování krve. Obětem povodní na Novojičínsku poskytla 

společnost materiální pomoc ve výši 200 000 korun.  

4.5 Dopady investice do veřejných financí 

Tak jako vlastníci společnosti HMMC očekávají v budoucnosti návratnost vloţených 

prostředků své investice, očekává stát, tedy ČR, ţe se jí její prostředky, které poskytla 

společnosti HMMC na vybudování automobilového závodu formou veřejných podpor  

a investičních pobídek, v určitém časovém horizontu vrátí a z dlouhodobého hlediska bude 

z tohoto profitovat.  

Největším přínosem investice HMMC v ČR pro státní rozpočet je zvýšení výběru 

plateb na sociálním a zdravotním pojištění, které z menší části hradí zaměstnanci a z větší 

části samotný zaměstnavatel. Dopady vyššího vybraného pojistného jsou registrovány v rámci 

                                                 

30
 Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj. [on line]. Moravskoslezský kraj  

[cit. 2011-2-14]. Dostupný z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/studie_hyundai.pdf>. 
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automobilky jiţ od roku 2010, během roku 2011 dojde k navýšení těchto odvodů z důvodu 

přijetí dodatečných zaměstnanců pracujících v nové výrobní hale a výroba automobilů tak 

bude probíhat v plném rozsahu. Na základě studie dopadů investice Hyundai  

na Moravskoslezský kraj
31

 zpracované Agenturou pro regionální rozvoj, byly dle dotazníků  

u jednotlivých korejských investorů zjištěny údaje o počtech zaměstnanců v těchto 

dodavatelských firmách se sídlem v ČR, viz následující tabulka. 

Jak uţ bylo v předešlé kapitole zmíněno, mimo tyto přední korejské dodavatele, 

vyuţívá HMMC asi 50 dalších subdodavatelů ze zemí EU, Koreje, Vietnamu, Číny, VB 

nevyjímaje České republiky. Dle odhadů ČSÚ byla v rámci multiplikačního efektu vytvořena 

díky investici HMMC další pracovní místa a to především v oblasti malých a středních 

výrobních podniků a v sektoru sluţeb. Tato vytvořená místa vzniklá nepřímo investicí 

Hyundai jsou však velmi těţko kvantifikovatelná. Na základě analýzy Agentury pro 

regionální rozvoj by související investice měly přinést dodatečných 8 000 pracovních míst
32

. 

Maximální moţný pozitivní odhad vychází z prognóz agentury CzechInvest,
33

 která uvádí 

vytvoření dokonce 20 000 pracovních příleţitostí s HMMC včetně.  

Tabulka 4.12: Počty zaměstnanců u jednotlivých korejských dodavatelů a HMMC 

Společnost 2007 2008 2009 2010 2011
34

 

Dymos 10 100 200 200 200 

Hanil E-Hwa 0 100 300 530 530 

Hysco 0 22 33 65 66 

HMMC 930 1 200 2 396 2 468 3000 

Mobis 13 300 600 700 800 

Matador – Dong Won 0 20 200 200 200 

Plakor 308 424 638 690 740 

Se-Jong 0 100 200 250 250 

SungWoo Hitech 1 000 1 600 1 800 2 000 2 000 

Celkem 2 261 3 866 6 367 7 103 7 786 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj, ČSÚ 

 Obecně jsou na koncové výrobce automobilů navázáni výrobci z jiných odvětví 

zpracovatelského průmyslu, jako z elektrotechnického, hutního, chemického, plastikářského, 

sklářského apod. S následným prodejem a realizací vozidel pak souvisí jejich servis a údrţba, 

                                                 

31
 Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj. [on line]. Moravskoslezský kraj  

[cit. 2011-2-14]. Dostupný z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/studie_hyundai.pdf>. 
32

 Studie dopadů investice Hyundai na Moravskoslezský kraj. [on line]. Moravskoslezský kraj  

[cit. 2011-2-14]. Dostupný z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/studie_hyundai.pdf>. 
33

 Pracovní příležitosti průmyslová zóna Nošovice. [on line]. Hyundai. [cit. 2011-2-13]. Dostupné  

z WWW: <http://www.hyundaiauto.cz/>. 
34

 Předpoklad na základě uvedených zdrojů 
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či pojištění a financování jejich nákupu a ostatní sluţby. Na základě poznatků Evropské 

asociace výrobců vozidel je odhadováno, ţe na jednoho zaměstnance v automobilovém 

průmyslu je navázáno dalších 5 pracovníků
35

 z jiných odvětví. Tato skutečnost by odpovídala 

prognózám Next finance
36

, která na základě svých předpokladů uvádí, ţe investice HMMC 

vytvoří přibliţně 15 000 nových pracovních míst. Zaměstná-li automobilka Hyundai 3000 

zaměstnanců do konce roku 2011 a na kaţdé toto pracovní místo bude navazovat  

5 pracovních míst z jiných oborů, budou tyto prognózy s největší pravděpodobností naplněny.  

 Při následujících výpočtech se vychází z poznatků Evropské asociace výrobců vozidel. 

Počítá se s tím, ţe na jednoho zaměstnance společnosti HMMC je navázáno dalších 5 

pracovníků z ostatních oborů, tedy mimo HMMC. Počet zaměstnanců mimo HMMC je tak 

počtem zaměstnanců společnosti HMMC vynásobený pěti. Do zaměstnanců mimo HMMC 

jsou řazeni i zaměstnanci korejských dodavatelů, kteří jsou uvedeni v tabulce 4.12. 

Tabulka 4.13: Předpokládané odvody SP ze mzdy za období 2007 aţ 2011 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Sazba SP v % (zaměstnanec + 

zaměstnavatel) 
34 34 31,5 31,5 31,5 

Průměrný plat v HMMC 18 848 20 583 21 223 23 506 24 694 

Počet zaměstnanců v HMMC 930 1 200 2 396 2 468 3000 

Vyplacené mzdy v HMMC 17 528 330 24 699 600 50 850 308 58 012 808 74081000 

Průměrná mzda v MSK 19 557 20 176 20 912 21 524 22 385 

Počet zaměstnanců mimo 

HMMC 
4 650 6 000 11 980 12 340 15 000 

Vyplacené mzdy mimo HMMC 90 940 050 121 056 000 250 525 760 265 606 160 335 774 400 

            

SP měsíčně v HMMC  

na 1 zaměstnance 
6 408 6 998 6 685 7 404 7 779 

SP ročně v HMMC  

na 1 zaměstnance 
76 898 83 979 80 223 88 853 93 342 

SP ročně za HMMC  

na všechny zaměstnance 
71 515 586 100 774 368 192 214 164 219 288 414 280 026 180 

SP měsíčně mimo HMMC  

na 1 zaměstnance 
6 649 6 860 6 587 6 780 7 051 

SP ročně mimo HMMC 

 na 1 zaměstnance 
79 793 82 318 79 047 81 361 84 615 

SP ročně v mimo HMMC 

 na všechny zaměstnance 
371 035 404 493 908 480 946 987 373 1 003 991 285 1 269 227 232 

SP ročně za zaměstnance v rámci 

investice 
442 550 990 594 682 848 1 139 201 537 1 223 279 699 1 549 253 412 

Zdroj: HMMC, MPSV, ČSÚ, vlastní výpočty 

                                                 

35
 Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. [on line]. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 [cit. 2011-4-10]. <http://www.mpo.cz/dokument65939.html>. 
36

 Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku. [on line]. Next Finance.  

[cit. 2011-4-10]. Dostupné z WWW: <http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811 

/Hyundai_Next_Finance.pdf>. 
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Součet odvodů sociálního pojištění ze mzdy z titulu investice automobilky Hyundai 

v ČR je patrný z tabulky 4.13. Na základě propočtů by se příjmy státního rozpočtu při výběru 

SP mohly v letošním roce v případě naplnění počtu vytvořených pracovních míst a vyplacení 

předpokládaných mezd pohybovat okolo 1,5 mld. korun. Při dodrţení těchto podmínek by tak 

do SR mohla kaţdoročně plynout tato částka, která by se v závislosti na růstu mezd  

a změnách sazeb sociálního pojištění mohla měnit. 

 

I kdyţ jsou odvody zdravotního pojištění příjmem veřejných rozpočtů, je toto pojistné 

odváděno na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění, jeţ ze zákona spravuje 

Všeobecná zdravotní pojišťovna. Příjmy ze ZP by se na základě odhadů z tabulky 4.14 mohly 

v současných cenách kaţdoročně navyšovat o částku cca 663,9 mil. korun.  

Tabulka 4.14: Předpokládané odvody ZP ze mzdy za období 2007 aţ 2011 v Kč 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Sazba ZP v % (zaměstnanec + 

zaměstnavatel) 
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

ZP měsíčně v HMMC  

na 1 zaměstnance 
2 544 2 779 2 865 3 173 3 334 

ZP ročně v HMMC na 1 zaměstnance 30 533 33 344 34 381 38 080 40 004 

ZP ročně za HMMC na všechny 

zaměstnance 
28 395 895 40 013 352 82 377 499 93 980 749 120 011 220 

ZP měsíčně mimo HMMC 

na 1 zaměstnance 
2 640 2 724 2 823 2 906 3 022 

ZP ročně mimo HMMC  

na 1 zaměstnance 
31 682 32 685 33 877 34 869 36 264 

ZP ročně mimo HMMC na všechny 

zaměstnance 
147 322 881 196 110 720 405 851 731 430 281 979 543 954 528 

ZP ročně za zaměstnance v rámci 

investice 
175 718 776 236 124 072 488 229 230 524 262 728 663 965 748 

Zdroj: HMMC, MPSV, ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Posledním odvodem ze mzdy zaměstnanců je daň z příjmů fyzických osob (DzPFO). 

Zde se počítá s tzv. super hrubou mzdou, coţ je hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní 

pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel. Super hrubá mzda je pak sraţena 

jednotnou 15% sazbou daně z příjmů FO a daň je následně sníţena o slevu na dani, v tomto 

případě je pro zjednodušení výpočtu uvaţována pouze sleva na poplatníka. Z tabulky 4.15 lze 

vyčíst, ţe DzPFO by mohla  ročně do státního rozpočtu přispět sumou zhruba 540 000 korun. 
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Tabulka 4.15: Předpokládaná výše daně z příjmů FO za období 2008 aţ 2011 v Kč 

  2008 2009 2010 2011 

SP a ZP za zaměstnavatele v % 35 34 34 34 

Super hrubá mzda měsíčně v HMMC 

na 1 zaměstnance 
27 787 28 439 31 498 33 090 

Super hrubá mzda ročně v HMMC  

na 1 zaměstnance 
333 445 341 266 377 976 397 074 

Super hrubá mzda měsíčně mimo 

HMMC na 1 zaměstnance 
27 238 28 022 28 842 29 996 

Super hrubá mzda ročně mimo 

HMMC na 1 zaměstnance 
326 851 336 265 346 106 359 950 

Sazba daně z příjmů FO ze závislé 

činnosti v % 
15 15 15 15 

DzPFO ročně v HMMC  

na 1 zaměstnance 
50 017 51 190 56 696 59 561 

DzPFO ročně mimo HMMC  

na 1 zaměstnance 
49 028 50 440 51 916 53 993 

Sleva na dani - na poplatníka 24 840 24 840 24 840 23 640 

DzPFO po slevě ročně v HMMC  

na 1 zaměstnance  
25 177 26 350 31 856 34 721 

DzPFO po slevě ročně mimo HMMC 

na 1 zaměstnance 
24 188 25 600 27 076 29 153 

DzPFO po slevě ročně v HMMC  

za všechny zaměstnance 
30 212 028 63 134 303 78 621 773 104 163 372 

DzPFO po slevě ročně mimo HMMC  

za všechny zaměstnance 
145 126 080 306 684 933 334 116 458 437 287 853 

DzPFO po slevě ročně za zaměstnance 

v rámci investice 
175 338 108 369 819 236 412 738 231 541 451 225 

Zdroj: HMMC, MPSV, ČSÚ, vlastní výpočty 

Pokud by se uvedené predikce naplnily, navýšily by se roční příjmy veřejných 

rozpočtů díky investici společnosti HMMC z vyplacených mezd zaměstnancům o zhruba 

2 754,67 mil. korun. 

Co se týká daně z přidané hodnoty, vychází-li se z konstantní tuzemské poptávky  

po automobilech, nedochází k výrazným nárůstům odvedeného DPH do státního rozpočtu. 

Jelikoţ je přes 95 % automobilů vyrobených v HMMC určeno pro zahraniční trhy a zbylá část 

je určena k realizaci v ČR dochází při konstantní poptávce pouze k vytěsnění jiných značek 

automobilů na českém trhu a tak nedochází ke zvyšování příjmů SR z titulu DPH. Příjmy 

z DPH u nově prodaných automobilů v ČR tak mají na státní rozpočet zanedbatelný vliv.
 37

  

 

Prostřednictvím realizované investici HMMC dochází na výdajové straně SR 

k výrazným úsporám, kdy díky nově vytvořeným pracovním místům odpadá státu povinnost 

při vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti. 

                                                 

37
 Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku. [on line]. Next Finance.  

[cit. 2011-4-12]. Dostupné z WWW: <http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811 

/Hyundai_Next_Finance.pdf>. 
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4.6 Dopady investice HMMC na rozpočet obce Nošovice 

Jako u kteréhokoli jiného nejen veřejného rozpočtu se i rozpočty obcí skládají z příjmů 

a výdajů. Mezi zdroje putující do rozpočtů obcí se řadí zdroje z daňových příjmů, nedaňových 

příjmů, kapitálových příjmů, přijatých transferů a úvěrů či půjček. Nejobjemnější poloţkou  

na příjmové straně rozpočtu u územně samosprávných celků jsou příjmy daňové, na kterých 

se mimo jiné velkou měrou podílí poloţka daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Graf 4.7: Inkasovaná daň z příjmů FO ze závislé činnosti obce Nošovice  

za období 2006 aţ 2011 v Kč 

 

Zdroj: Rozpočty obce Nošovice 

Vývoj daně z příjmů FO ze závislé činnosti inkasované obcí Nošovice
38

 za období 

2006 aţ 2011 je patrný z tabulky 4.16 a grafu 4.7. Společnost HMMC byla zaloţena  

28. června 2006. Lze vidět, ţe s přibývajícím počtem zaměstnanců ve společnosti HMMC, 

roste objem inkasované daně z příjmů FO ze závislé činnosti, která plyne do obecního 

rozpočtu. 

 

 

 

 

                                                 

38
 Rozpočty obce Nošovice [on line]. Nošovice. [cit. 2011-4-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nosovice.cz/index.php?nid=517&lid=CZ&oid=6913>. 
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Tabulka 4.16: Inkasovaná daň z příjmů FO ze závislé činnosti obce Nošovice  

za období 2006 aţ 2011 v Kč 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
39

 

Daň z příjmů FO 

 ze závislé činnosti 
1 500 000 1 500 000 1 800 000 1 800 000 2 200 000 2 700 000 

Počet zaměstnanců  

v HMMC 
18 930 1 200 2 396 2 468 3000 

Zdroj: Rozpočty obce  Nošovice 

Tabulka 4.17: Inkasovaná daň z nemovitostí obce Nošovice  

za období 2006 aţ 2011 v Kč 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
40

 

Daň z nemovitostí 700 000 600 000 520 000 520 000 8 000 000 12 000 000 

Zdroj: Rozpočty obce Nošovice 

Z tabulky 4.17 vyplývá, ţe výstavba závodu Hyundai v Nošovicích má z titulu 

inkasované daně z nemovitosti, obdobně jako u inkasované části daně z příjmů FO ze závislé 

činnosti, pozitivní vliv na příjmy rozpočtu obce Nošovice a výrazným způsobem  

tak ovlivňuje hospodaření obce. 

Tabulka 4.18: Podíly daně z příjmů FO ze závislé činnosti a daně z nemovitostí na celkových příjmech  

obce Nošovice za období 2006 aţ 2011  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Daň z nemovitostí v Kč 700 000 600 000 520 000 520 000 8 000 000 12 000 000 

Daň z příjmů FO - závislá 

činnost v Kč 
1 500 000 1 500 000 1 800 000 1 800 000 2 200 000 2 700 000 

Příjmy obce celkem v Kč 8 556 000 10 297 200 10 168 100 9 355 200 16 136 000 20 971 200 

Podíl daně z nemovitostí 

na celkových příjmech v % 
8 6 5 6 50 57 

Podíl daně z příjmu FO na 

celkových příjmech v % 
18 15 18 19 14 13 

Zdroj: Rozpočty obce  Nošovice 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti rovněţ představuje významnou poloţku příjmů 

obce. Příjmy z této daně kaţdoročně rostou, nikoli však stejným tempem jako příjmy z daně  

z nemovitostí, proto je podíl této daně na celkových příjmech obce ke konci sledovaného 

období klesající.  

                                                 

39
 Předpoklad na základě uvedených zdrojů 

40
 Předpoklad na základě uvedených zdrojů 
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4.7 Shrnutí kapitoly 

Vybudování výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech  

je největší investicí v průmyslovém sektoru v Moravskoslezském kraji nejen z hlediska 

objemu investovaných finančních prostředků ale i z hlediska počtu nově vytvořených 

pracovních míst. 

Hlavním faktorem vybudování výrobního závodu automobilky Hyundai v Evropě bylo 

odstranění exportních nákladů a překonání celních bariér, kterým společnost podléhala  

při exportu svých výrobků z ostatních mimoevropských závodů. Výstavbou HMMC 

v Nošovicích společnosti odpadly celní poplatky ve výši 10 % z ceny jednoho vozu a náklady 

související s přepravou automobilů do konečných destinací. Taktéţ důleţitým faktorem je 

velmi dobrá poloha ČR a samotného MSK, kdy společnost HMMC můţe vyuţít celého 

evropského trhu, neboť převáţná část produkce je určena právě pro evropské země, 

především pak Německo. Výhoda zvolené destinace závodu však není jen v dostupnosti trhů, 

ale taktéţ v blízkosti sesterského závodu KIA na Slovensku, pro který HMMC vyrábí některé 

společné komponenty, i kdyţ v rámci své činnosti oba tyto závody vystupují jako nezávislí 

konkurenti. Při investici společnosti Hyundai v MSK následovalo tuto 12 hlavních dodavatelů 

původem z Jiţní Koreje, kteří dodávají základní komponenty pro výrobu automobilů. Mimo 

ně vyuţívá společnost zhruba 50 dalších subdodavatelů ze zemí EU, Koreje, Vietnamu, Číny, 

Velké Británie a samozřejmě České republiky.  

Před samotnou investicí společnosti HMMC byla vytvářena a připravována 

průmyslová zóna v Nošovicích, kdy díky umístění takto významné investice se zvýšil zájem 

jiných investorů včetně subdodavatelů HMMC o lokalizaci v regionu, coţ mělo pozitivní 

dopad na ekonomický rozvoj a ţivot MSK.  

Investiční podpora společnosti HMMC ze strany ČR byla stanovena na hodnotu 15 % 

z přípustných nákladů, přičemţ se HMMC musela zavázat, ţe její příspěvek na financování 

investičního projektu bude činit nejméně 25 % z celkové investice a ţe tato část nebude 

zahrnovat ţádné jiné prvky veřejné podpory. Investiční pobídka byla udělena taktéţ 

investorům Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech, jelikoţ jsou příslušné investice 

součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových vozidel. 

V rámci investičních pobídek čerpá společnosti HMMC daňovou úlevu, kdy vyuţívá 

tzv. daňových prázdnin. Ty nejsou v daném časovém horizontu nijak limitovány. Velikost 

slevy na dani z příjmu závisí na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory. Další 

formou veřejné podpory je převod pozemků za sníţenou cenu, kdy společnost HMMC získala 

pozemky pro svou investici od MSK za sníţenou cenu. Výše této podpory představovala 
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částku 736 427 000 Kč. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR obdrţela 

společnost HMMC v roce 2007 hmotnou podporu na kapitálovou investici ve výši 

157 251 000 Kč a v roce 2008 ve výši 1 294 333 000 Kč. Celková poskytnutá hmotná 

podpora na kapitálovou investici tedy činila 1 451 584 000 Kč. Jelikoţ MSK splňuje 

podmínky pro poskytnutí finančního grantu od státu, kdy míra nezaměstnanosti přesahuje  

o 25 % průměrnou míru nezaměstnanosti v rámci celé ČR, má společnosti HMMC právo 

čerpat investiční pobídku, která činní 200 000 Kč na vytvoření jednoho pracovního místa.  

Vzhledem k tomu, ţe k 1. 1. 2011 pracuje ve společnosti HMMC 2 365 zaměstnanců  

a splátky hmotné podpory jsou ze státního rozpočtu vypláceny čtvrtletně, inkasovala 

společnost HMMC na základě předpokladů při vytváření nových pracovních míst do prvního 

čtvrtletí roku 2011 částku 473 000 000 Kč. Maximální výše podpory na školení  

a rekvalifikaci zaměstnanců byla dle Investiční smlouvy stanovena na částku 348 540 000 Kč. 

Kolik však společnost HMMC z této podpory jiţ vyčerpala, není z přístupných zdrojů známo. 

Celková hodnota investice, včetně nedokončených prostor pro spuštění třetí směny,  

je ve výši cca 1 185,36 mil. Euro, coţ představuje 34 428,9 mil. Kč. Strop veřejné podpory 

tak činí 4 892,94 mil. Kč. Tuto částku si společnost HMMC můţe v rámci svých výdajů  

na investici a provoz odečíst, přičemţ do této částky jsou zahrnuty jak úlevy na daních tak 

převody pozemků za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na kapitálové investice, podpora 

vytváření pracovních míst i podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců.  

Na základě Investiční smlouvy se HMMC zavázala zachovávat svou investici po dobu 

nejméně 10 let ode dne zahájení výroby. V rámci uskutečňování investice musí společnost 

rovněţ dodrţovat závazky jí z této smlouvy plynoucí. V případě, ţe společnost HMMC 

nesplní, popř. následně nenapraví příslušné porušení svého závazku do 120 dnů od obdrţení 

oznámení o porušení, musí na ţádost ČR vrátit hmotnou podporu v plné výši, jeţ jí do té doby 

byla vyplacena.   

Na základě zjištěných údajů lze shrnout, ţe společnosti HMMC byla do prvního 

čtvrtletí roku 2011 vyplacena hmotná podpora ve výši 2 661 011 000 Kč. Vzhledem k tomu, 

ţe strop veřejné podpory činí 4 892 940 000 Kč, zbývá společnosti dočerpat částku zhruba 

2 231 929 000 Kč. 

 

Při analýze investičních dopadů společnosti HMMC se nejčastěji vyzdvihují kladné 

stránky a přínosy, kdy k nejvýznamnějším patří synergické efekty rozvoje kraje, vstup dalších 

významných investorů do regionu, růst kupní síly obyvatelstva a investic, nárůst volných 

pracovních míst, rozvoj realitního trhu v celém MSK, vyuţití brownfields, prohloubení 
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spolupráce veřejného a soukromého sektoru, růst infrastruktury a celková vyšší ţivotní 

úroveň. Při sledování vývoje regionálního HDP na jednoho obyvatele bylo zjištěno,  

ţe jiţ v počátcích výstavby závodu Hyundai v Nošovicích docházelo k růstu tohoto ukazatele, 

coţ lze sledovat při porovnání dat mezi roky 2006 aţ 2008, kdy byly zaznamenány nejvyšší 

přírůstky HDP na jednoho obyvatele v rámci kraje za sledované období. Růst HDP, tedy  

i objemu produkce, měly bezesporu dopad na trh práce v MSK. Výstavba automobilky měla 

za následek sníţení počtu nezaměstnaných, kdy v období mezi květnem 2006 a 2007 jiţ byla 

započata stavba potřebné infrastruktury a zahájena výstavba samotného závodu HMMC. Tyto 

ekonomické aktivity tak měly z velké části za následek sníţení počtu nezaměstnaných v MSK 

cca o 20 000 osob během roku 2006 a 2007. Při srovnání vyplácených mezd v rámci 

společnosti HMMC a průměrem ve zpracovatelském průmyslu, průměru v MSK a ČR jsou 

tyto srovnatelné a během roku 2010 dokonce mírně převyšují průměr ČR. Nicméně po celé 

sledované období jsou platy v HMMC při srovnání s platy vyplácenými v automobilovém 

průmyslu v rámci ČR podprůměrné. 

 S rostoucí mzdou je úzce spjata kupní síla obyvatelstva v regionu a následně  

i růst HDP v MSK. Výroba vozů v HMMC bezpochyby přispívá k růstu objemu vývozu 

v rámci kraje. Vzhledem k tomu, ţe společnost HMMC začala automobily vyrábět ke konci 

roku 2008 a plný provoz bude spuštěn teprve během roku 2011, bude moţné  

na základě zjištěných údajů konstatovat kladný vliv s určitým časovým zpoţděním.  

Mimo výrobní činnost se automobilka zaměřuje na spolupráci se studenty, kdy v rámci 

projektů dává nejlepším studentům moţnost absolvovat stáţe v HMMC a pravidelně 

poskytuje odborné prezentace spojené s prohlídkou závodu, a se subjekty MSK. Společnost 

HMMC se aktivně zapojuje do společenského dění MSK, je zřizovatelem nadačního fondu 

HYUNDAI, jenţ je určen na projekty přispívající k ochraně a zlepšení ţivotního prostředí.  

Na druhé straně mezi negativní dopady investice spadá nevratné poškození krajiny, 

hluk, prach, devastace komunikací, centralizace investic v západní části regionu či přílišné 

zvyšování cen nemovitostí nebo odliv kvalitních pracovních sil do společnosti HMMC. 

Největším přínosem investice HMMC v ČR pro státní rozpočet je zvýšení výběru 

plateb na sociálním a zdravotním pojištění. Dopady vyššího vybraného pojistného jsou 

registrovány v rámci automobilky jiţ od roku 2010, během roku 2011 dojde k navýšení těchto 

odvodů z důvodu přijetí dodatečných zaměstnanců pracujících v nové výrobní hale a výroba 

automobilů tak bude probíhat v plném rozsahu. Na základě poznatků Evropské asociace 

výrobců vozidel je odhadováno, ţe na jednoho zaměstnance v automobilovém průmyslu je 

navázáno dalších 5 pracovníků z jiných odvětví. Při výpočtech odvodů ze mzdy zaměstnanců 
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se vycházelo právě z těchto poznatků. Počítalo se s tím, ţe na jednoho zaměstnance 

společnosti HMMC je navázáno dalších 5 pracovníků z ostatních oborů, tedy mimo HMMC. 

Na základě propočtů by se příjmy státního rozpočtu při výběru SP mohly v letošním roce 

v případě naplnění počtu vytvořených pracovních míst a vyplacení předpokládaných mezd 

pohybovat okolo 1,5 mld. korun. Při dodrţení těchto podmínek by tak do SR mohla 

kaţdoročně plynout tato částka, která by se v závislosti na růstu mezd a změnách sazeb 

sociálního pojištění mohla měnit. Příjmy ze ZP by se na základě odhadů mohly v současných 

cenách kaţdoročně navyšovat o částku cca 663,9 mil. korun. V případě daně z příjmů FO by 

se příjmy SR mohly kaţdoročně navyšovat zhruba o 540 000 korun. Pokud by se uvedené 

predikce naplnily, navýšily by se roční příjmy veřejných rozpočtů díky investici společnosti 

HMMC z vyplacených mezd zaměstnancům o zhruba 2 754,67 mil. korun. Na základě studie 

Next Finance nebude docházet k výrazným nárůstům odvedeného DPH do SR a ta tak na něj 

bude mít zanedbatelný vliv. Prostřednictvím realizované investici HMMC dochází  

na výdajové straně SR k výrazným úsporám, kdy díky nově vytvořeným pracovním místům 

odpadá státu povinnost při vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti. 

Růst příjmů je zřetelný i v rozpočtech obce Nošovice a to díky inkasované dani 

z příjmů FO ze závislé činnosti, která se během sledovaného období s rostoucím počtem 

zaměstnanců ve společnosti HMMC zvyšovala a daně z nemovitostí, které tak významným 

způsobem ovlivňují hospodaření obce.  
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5 Závěr 

Přímé zahraniční investice bezpochyby patří k přední skupině nástrojů, které 

výrazným způsobem podpořily rozvoj hospodářství tranzitivních ekonomik, České republiky 

nevyjímaje. Díky PZI se tuzemské subjekty velmi rychle adaptovaly na tehdejší potřeby trhů  

a ekonomický růst a prosperita prakticky přetrvávají aţ do současnosti 

Obecně je vliv PZI na hospodářský růst země především v krátkém období těţko 

prokazatelný a jeho skutečný vliv lze kvantifikovat aţ s určitým časovým odstupem. V zásadě 

však platí, ţe jde-li o investici dlouhodobou, lze s jistým zpoţděním kvantifikovat viditelné 

dopady do hospodářství, které jsou vesměs pozitivní a přispívají tak k dlouhodobému  

a udrţitelnému ekonomickému růstu země.  

Na základě sledovaných ukazatelů přílivu PZI je prokazatelné, ţe Česká republika 

byla prostřednictvím mnoha faktorů schopna přilákat zahraniční investory a zvýšit tak tok 

zahraničního kapitálu do země.  

 

Cílem diplomové práce byla analýza faktorů, které ovlivnily realizaci přímé zahraniční 

investice Hyundai do Moravskoslezského kraje a kvantifikace dopadů této investice  

na veřejné finance. 

 

Práce byla rozdělena do tří stěţejních kapitol. První kapitola byla zaměřena 

na teoretické pojetí PZI. Dále kapitola rozebrala faktory motivujících realizace PZI. Výhody  

a nevýhody pro hostitelskou zemi byly nastíněny v další podkapitole. Riziko hostitelské země 

bylo rozebráno v poslední části této kapitoly. 

Druhá kapitola byla zaměřena na vývoj přílivu PZI, které plynou od zahraničních 

investorů do české ekonomiky. Úvodem zde bylo uvedeno postavení agentury CzechInvest 

 a AFI. Investiční pobídky byly rozebrány v rámci další podkapitoly této části. Následující 

část se zabývala vývojem PZI v ČR z hlediska teritoriální a odvětvové struktury.  V závěru 

kapitoly byl uveden vývoj ratingu ČR. 

Třetí kapitola byla zaměřena na hodnocení investice společnosti Hyundai Motor 

Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Zprvu byl popsán vznik 

společnosti, podoba společnosti a její organizační struktura. Následoval výčet důvodů,  

na základě kterých se společnost HMMC rozhodla pro svou investici v Moravskoslezském 

kraji. Byla uvedena charakteristika odběratelů a dodavatelů společnosti a investiční pobídky, 

které byly společnosti při přislíbení investice nabídnuty. Kapitola se soustředila také  

na hodnocení dopadů investice HMMC na MSK. Následně byla rozepsána spolupráce 
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společnosti se studenty MSK a ostatními subjekty působícími v kraji. V poslední části 

kapitoly byly analyzovány dopady investice na veřejné rozpočty. 

 

Počátek transformace v ČR byl charakteristický hromadnou privatizací státního 

majetku především formou přímých prodejů. PZI byly v rámci tohoto období směřovány 

právě do nákupů státního majetku, kdy během roku 1995 představovaly privatizační investice 

cca 90 % veškerých zahraničních investic. Hlavními faktory, které se podepsaly na rostoucím 

přílivu PZI do země, byly levná a kvalifikovaná pracovní síla, ekonomický růst, zpočátku 

vysoké úrokové sazby a silná poptávka po kapitálu. PZI byly pro ČR značným přínosem  

při restrukturalizaci hospodářství. Vesměs byly v počátku sledovaného období umisťovány  

do zpracovatelského průmyslu, později byl poměr mezi průmyslem a sluţbami obrácen  

ve prospěch sluţeb. Největší podíl na PZI, které směřovaly do české ekonomiky, byl 

zaznamenán u investorů majících sídlo společnosti v Nizozemí či Německu.  

 

Vybudování výrobního závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech  

je největší investicí v průmyslovém sektoru v Moravskoslezském kraji nejen z hlediska 

objemu investovaných finančních prostředků ale i z hlediska počtu nově vytvořených 

pracovních míst.  

Předním faktorem vybudování výrobního závodu automobilky Hyundai v Evropě bylo 

odstranění exportních nákladů a překonání celních bariér, kterým společnost podléhala  

při exportu svých výrobků z ostatních mimoevropských závodů. Důleţitou roli hrála velmi 

dobrá poloha ČR a samotného MSK, kdy společnost HMMC můţe vyuţít celého evropského 

trhu, neboť převáţná část produkce je určena právě pro evropské země. Výhoda zvolené 

destinace není jen v dostupnosti trhů, ale taktéţ v blízkosti sesterského závodu KIA  

na Slovensku, pro který HMMC vyrábí některé společné komponenty. Při investici 

společnosti Hyundai v MSK následovalo tuto 12 hlavních dodavatelů původem z Jiţní 

Koreje, kteří dodávají základní komponenty pro výrobu automobilů. Mimo ně vyuţívá 

společnost zhruba 50 dalších subdodavatelů ze zemí EU, Koreje, Vietnamu, Číny, Velké 

Británie a samozřejmě České republiky.  

Při příslibu realizace investice ze strany HMMC se ČR zavázala k vybudování 

kvalitních komunikačních tepen. Před příchodem investora byla připravována průmyslová 

zóna Nošovice, kde díky umístění takto významné investice se zvýšil zájem jiných investorů 

včetně subdodavatelů HMMC o lokalizaci v regionu, coţ mělo pozitivní dopad  

na ekonomický rozvoj a ţivot MSK.  
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Investiční podpora společnosti HMMC ze strany ČR byla stanovena na hodnotu 15 % 

z přípustných nákladů, přičemţ se HMMC musela zavázat, ţe její příspěvek na financování 

investičního projektu bude činit nejméně 25 % z celkové investice a ţe tato část nebude 

zahrnovat ţádné jiné prvky veřejné podpory. Investiční pobídka byla udělena taktéţ 

investorům Mobis Czech, Hysco Czech a Dymos Czech, jelikoţ jsou příslušné investice 

součástí souhrnného investičního projektu v odvětví motorových vozidel. 

V rámci investičních pobídek čerpá společnosti HMMC daňovou úlevu, kdy velikost 

slevy na dani z příjmu závisí na celkové hodnotě ostatních opatření regionální podpory. 

V rámci investičních pobídek získala společnost pozemky pro svou investici od MSK  

za sníţenou cenu. Výše této podpory představovala částku 736 427 000 Kč. Na základě 

rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR obdrţela společnost HMMC hmotnou 

podporu na kapitálovou investici. Celková výše této podpory činila 1 451 584 000 Kč. 

Společnost HMMC má právo čerpat investiční pobídku, která činní 200 000 Kč na vytvoření 

jednoho pracovního místa.  Na základě předpokladů jiţ automobilka čerpala z této podpory 

473 000 000 Kč. Maximální výše podpory na školení a rekvalifikaci zaměstnanců byla dle 

Investiční smlouvy stanovena na částku 348 540 000 Kč. Kolik však společnost HMMC z této 

podpory jiţ vyčerpala, není z přístupných zdrojů známo. 

Celková hodnota investice je ve výši cca 1 185,36 mil. Euro, coţ představuje 34 428,9 

mil. Kč. Strop veřejné podpory činí 4 892,94 mil. Kč. Tuto částku si tak společnost HMMC 

můţe v rámci svých výdajů na investici a provoz odečíst, přičemţ do této částky jsou 

zahrnuty jak úlevy na daních tak převody pozemků za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora  

na kapitálové investice, podpora vytváření pracovních míst i podpora rekvalifikace a školení 

zaměstnanců. Na základě zjištěných údajů lze shrnout, ţe společnosti HMMC byla do prvního 

čtvrtletí roku 2011 vyplacena hmotná podpora ve výši 2 661 011 000 Kč. Vzhledem k tomu, 

ţe strop veřejné podpory činí 4 892 940 000 Kč, zbývá společnosti dočerpat částku zhruba 

2 231 929 000 Kč. HMMC se zavázala zachovávat svou investici po dobu nejméně 10 let ode 

dne zahájení výroby. V rámci uskutečňování investice musí společnost rovněţ dodrţovat 

závazky jí z této smlouvy plynoucí. V případě neplnění musí na ţádost ČR vrátit hmotnou 

podporu v plné výši, jeţ jí do té doby byla vyplacena.   

Nejvýznamnější přínosy investičních dopadů společnosti HMMC jsou spatřovány 

především v synergickém efektu rozvoje kraje, vstupu jiných významných investorů  

do regionu, růst kupní síly obyvatelstva a investic, nárůst volných pracovních míst, rozvoj 

realitního trhu v celém MSK, vyuţití brownfields, prohloubení spolupráce veřejného  

a soukromého sektoru, růst infrastruktury a celková vyšší ţivotní úroveň.  
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Při sledování vývoje regionálního HDP na jednoho obyvatele bylo zjištěno,  

ţe jiţ v počátcích výstavby závodu Hyundai v Nošovicích docházelo k růstu tohoto ukazatele, 

coţ lze sledovat při porovnání dat mezi roky 2006 aţ 2008, kdy byly zaznamenány  nejvyšší 

přírůstky HDP na jednoho obyvatele v rámci kraje za sledované období. Výstavba 

automobilky měla za následek sníţení počtu nezaměstnaných, kdy v období mezi květnem 

2006 a 2007 jiţ probíhala stavba potřebné infrastruktury a byla zahájena výstavba samotného 

závodu HMMC. Tyto ekonomické aktivity tak měly z velké části za následek sníţení počtu 

nezaměstnaných v MSK, kdy mezi roky 2006 a 2007 došlo ke sníţení počtu nezaměstnaných 

cca o 20 000 osob. Při srovnání vyplácených mezd ve společnosti HMMC a průměrem  

ve zpracovatelském průmyslu, průměrem v MSK a ČR jsou tyto srovnatelné a během roku 

2010 mírně převyšují průměr ČR. Nicméně po celé sledované období jsou platy v HMMC při 

srovnání s platy vyplácenými v automobilovém průmyslu v rámci ČR podprůměrné. Výroba 

vozů přispívá k růstu objemu vývozu v rámci kraje. Vzhledem k tomu, ţe společnost HMMC 

začala automobily vyrábět ke konci roku 2008 a plný provoz bude spuštěn během roku 2011, 

bude moţné na základě zjištěných údajů konstatovat kladný vliv na růst objemu vývozů 

s určitým časovým zpoţděním.  

Mezi negativní dopady investice spadá nevratné poškození krajiny, hluk, prach, 

devastace komunikací, centralizace investic v západní části regionu či přílišné zvyšování cen 

nemovitostí nebo odliv kvalitních pracovních sil do společnosti HMMC. 

Dopady investice jsou spatřovány i v přínosech veřejných rozpočtů. Jedná se 

především o zvýšení výběru plateb na sociálním a zdravotním pojištění a na odvodech daně 

z příjmu FO ze závislé činnost. Na základě propočtů by se příjmy státního rozpočtu při výběru 

SP mohly v letošním roce v případě naplnění počtu vytvořených pracovních míst a vyplacení 

předpokládaných mezd pohybovat okolo 1,5 mld. korun. Příjmy ze ZP by se na základě 

odhadů mohly v současných cenách kaţdoročně navyšovat o částku cca 663,9 mil. korun. 

V případě daně z příjmů FO by se příjmy SR mohly kaţdoročně navyšovat zhruba o 540 000 

korun. Pokud by se uvedené predikce naplnily, navýšily by se roční příjmy veřejných 

rozpočtů díky investici společnosti HMMC z vyplacených mezd zaměstnancům  

o zhruba 2 754,67 mil. korun. Růst příjmů je zřetelný i v rozpočtech obce Nošovice a to díky 

části inkasované daně z příjmů FO ze závislé činnosti a daně z nemovitostí, která v posledních 

dvou letech představuje více jak 50% podíl na celkových příjmech obce. Příjmy z daní tak 

významným způsobem ovlivňují hospodaření obce Nošovice.  
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