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Anotace
Diplomová práce je zaměřená na dopady ekonomické krize, které nejvíce postihly
automobilový průmysl. Je zde popsán celosvětový ale i regionální vývoj automobilových
trhů. Dále jsou zde popsány následky, které zanechala ekonomická krize, a to především
na amerických automobilkách. Hlavní část je věnována automobilce Škoda Auto, která
i přes působící ekonomickou krizi obstála s kladným hospodářským výsledkem jak v roce
2008, tak i v roce 2009. V rámci prodejů osobních vozů dosáhla společnost Škoda Auto
rekordního počtu prodaných vozů v celé historii firmy. Další část diplomové práce je
věnována podpoře na koupi nového vozu, tzv. šrotovného. Popisuji vývoj této podpory ve
SRN a na Slovensku. Vlastní analýza popisuje, jak by se zvýšily prodeje vozů Škoda
a následně zisk, pokud by bylo v minulém roce zavedeno šrotovné v České republice. Je
zde také počítáno, kolik peněz by mohlo přijít zpět do státní pokladny ve formě
vyfakturované daně z přidané hodnoty.

Klíčová slova
Agenturní zaměstnanci, Apreciace, Bankrot, CO2, Ekomická krize, Hrubý domácí produkt,
Inflace, Kolektivní smlouva, Koncern, Konsolidovaný zisk, Nezaměstnanost, Obchodní
bilance, Odbory, Produkce, Recese, Repo-sazba, Stagnace, Šrotovné, Tržby, Velká
hospodářská krize, Vetování zákona, Vládní balíčky, Vozový park, Zahraniční obchod,
Zisk
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Anotation
Our thesis is focused on impacts of the world financial crisis and particularly on
automobile industry where the impacts were among the hardest. This thesis describes the
evolution of the world and regional car markets. Furthermore it describes the effects of the
economic crisis especially on the U.S. car companies. The main part is dedicated to the
automotive manufacturer Škoda Auto, which despite the economic depression has hold
positive operating result in the years 2008 and 2009. The sales of passenger cars of Škoda
Auto have reached the record numbers in the entire company history. The second part is
focused on the government promotion for a purchase of a new car, called a „scrapping
fee“. It describes the evolution of this governmental support in Germany and the Slovak
Republic. Our own analysis describes how the profit and sales of Skoda cars would
increase if the „scrapping fee“ was introduced last year also in the Czech Republic. Our
work also contains a calculation of what would be the contribution to the State Treasury in
the form of invoiced VAT from the increased number of the cars sold.

Key words
Agency employees, Appreciation, Bankruptcy, CO2, Economic crisis, Gross domestic
product, Inflation, Collective agreement, Concern, Consolidated profit, Unemployment,
Trade balance, Trade unions, Production, Recession, Repo rate, Stagnation, Scrapping fee,
Sales, The Great Depression , The law veto, Government packages, Fleet, Foreign Trade,
Profit
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Seznam zkratek a symbolů
ACEA

- Asociace evropských výrobců automobilů

a.s.

- akciová společnost

CNG

- Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn

CR

- Common Rail – vysokotlaké vstřikování nafty

CO2

- Oxid uhličitý

DPF

- Diesel Partikel Filter – filtr pevných částic

EUR

- EURO – měna měna Evropské unie

GM

- General Motors

HDP

- Hrubý domácí produkt

HTP

- High Torque Performace

kW

- Kilowatt

LPG

- Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn

LUV

- Lehký užitkový vůz

MPV

- Multi utility vehicle – víceúčelové vozidlo, někdy také nazývané jako
rodinné vozidlo

NCAP

- New Car Assessment Programme – provádí nárazové zkoušky automobilů

OA

- Osobní automobil

OS KOVO - Odborový svaz KOVO
OSN

- Organizace spojených národů

PS

- Pferdestärke – jednotka koňské síly

SAP

- Sdružení automobilového průmyslu

SRN

- Spolková republika Německo

SSSR

- Svaz sovětských socialistických republik

SUV

- Sport Utility Vehicle – Sportovní užitková vozidla

SVW

- Shanghai Volkswagen

TDI

- Turbocharged Direct Injection – Turbodiesel

TPCA

- Toyota Peugeot Citroën Automobile

Tzn.

- To znamená

Tzv.

- Takzvané

USA

- United States of America – Spojené státy americké

USD

- United States dollar – Americký dolar

VW
ZAP SR

- Volkswagen a.s.
- Združenia automobilového priemyslu Slovenská republika
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1

Úvod

1.1

Cíle diplomové práce

Tématem mé diplomové práce je „Škoda Auto a ekonomická krize“. Toto téma jsem si
vybral především z toho důvodu, že v mladoboleslavské automobilce již téměř deset let
pracuji, ale také proto, že tuto automobilku, jakož i ostatní firmy působící nejen
v automobilovém průmyslu, ke konci roku 2008 postihla světová ekonomická krize.
Nejprve bych chtěl v mé diplomové práci popsat, ale zároveň i porovnat vývoj Velké
hospodářské krize z roku 1929 a současné celosvětové ekonomické krize. Dále bych chtěl
popsat vývoj ekonomik v době krize v USA, v Evropě a Asii.
Další kapitola bude věnovaná dopadům ekonomické krize na automobilový průmysl, které
způsobily nemalé problémy u většiny automobilek. Jednalo se hlavně o propad prodejů
osobních vozů, který odstartoval v USA. U většiny amerických automobilek to byl pokles
o 30 – 40 %. To dohnalo některé automobilky až k vyhlášení ochrany před věřiteli, tzn.
vyhlášení bankrotu. Některé koncerny byly např. nuceny pro svojí další existenci prodat
své dříve skoupené automobilky. Tyto negativní vlivy v automobilovém průmyslu byly
pak později zaznamenány také v Evropě. Státy tak musely začít hledat řešení, jak
automobilovému průmyslu z ekonomické krize pomoci. V této kapitole bych chtěl také
popsat některé automobilky, kterých se ekonomická krize dotkla nejvíce a naopak ty, které
krize postihla, ale i přesto hospodařili s kladným hospodářským výsledkem.
To se týká například automobilky Škoda Auto, kterou ekonomická krize taktéž postihla.
Společnosti Škoda Auto se budu věnovat v další kapitole, kde budu popisovat jaké měla
ekonomická krize v automobilce dopady. Byl to především pokles výroby a s tím
související překážka ze strany zaměstnavatele, kdy většina zaměstnanců pracujících ve
výrobě zůstala doma a dostávala tak 75 % průměrné mzdy. Mezi dalšími dopady bylo
ponížení agenturních zaměstnanců a tzv. „předdůchodců“, tedy kmenových zaměstnanců,
kterým se blíží odchod do důchodu. Z toho důvodu pak došlo k velkému přesouvání
zaměstnanců na ty pozice, které dříve zastávali agenturní zaměstnanci. Jednalo se
o lisovnu, svařovnu, hutě a další oblasti. Bylo tedy zapotřebí zaměstnance rekvalifikovat
na nová místa a zaručit jim, že pokud dojde k opětovnému navýšení výroby budou se moci
vrátit zpět na svá původní pracoviště. Zaměstnance Škoda Auto v roce 2008 a 2009 čekaly

-13-

velké změny a obava, jestli o svou práci nepřijdou. Automobilka se snažila dopady
ekonomické krize co nejvíce potlačit tím, že vytvářela optimalizační programy, které měly
udržet společnosti Škoda Auto přední místo v automobilovém průmyslu a zaměstnancům
zajistit budoucnost. Dále bych chtěl také popsat hospodaření společnosti Škoda Auto. Pro
porovnání použiji poslední tři roky, tj. 2007 – 2009, jak společnost v době probíhající krize
hospodařila, jaké modely v těchto letech na trh uvedla, kolik se jich vyrobilo a jaké vozy se
nejvíce prodávaly. Dále také popíši, jaká opatření v rámci podpory vlád ve formě dotací na
koupi nového vozu automobilce pomohla a jak došlo ke zvýšení poptávky po vozech
Škoda, a to především v západní Evropě. Nejvíce prodejů osobních vozů při využití této
podpory zaznamenala SRN, kde v porovnání mezi roky 2008 a 2009 bylo prodáno o 40 %
více vozů Škoda.
V předposlední kapitole se budu věnovat vládním balíčkům na podporu automobilového
průmyslu, a to především tzv. „šrotovnému“. Tato podpora vlády v rámci dotace byla
určena pro nákup nového vozu při současné ekologické likvidaci vozu starého. Šrotovné
bylo zavedeno v minulém roce v minimálně 12 státech Evropy a v současnosti v některých
zemích tato podpora stále běží (např. Rusko, Španělsko aj). Budu se také věnovat vývoji
šrotovného v SRN a pro porovnání použiji i Slovenskou republiku. Ze Slovenského trhu
budu vycházet pro vlastní analýzu, a to z toho důvodu, že Slovenský trh je (co se týče
prodejů, tržního podílu, výbav a cen vozů Škoda) velmi podobným pro porovnání. Ve
vlastní analýze bych chtěl ukázat, o kolik by se společnosti Škoda Auto při možném
zavedení šrotovného v České republice zvýšily prodeje, ale také i předběžný zisk. Dále
také poukážu, kolik by se vrátilo zpět peněz do státní pokladny na fakturované dani
z přidané hodnoty.
Poslední kapitolou bude výhled do budoucnosti Škoda Auto, jakým by se společnost mohla
vydat, aby v budoucnosti našla ještě více spokojených zákazníků. Např. důraz na
alternativní paliva, zvýšení záruky vozů Škoda, dosažení 5 hvězdiček bezpečnosti aj.
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2

Velká hospodářská krize 1929

Velká hospodářská krize (někdy také označována jako Světová hospodářská krize nebo
Velká deprese) odstartovala velkým propadem akcií na americké burze v říjnu roku 1929
a následným hospodářským kolapsem.
Ekonomiky na celém světě, s výjimkou SSSR, se v důsledku tohoto propadu zhroutily.
Mnoho lidí si myslelo, že kapitalismus skončil a vinu na tom nese demokracie. Toho
využily totalitní režimy (fašismus, komunismus) a slibovaly, že nastolí pevný systém.
Krize byla překonána až v polovině 30. let 20. století a je jí přisuzován i vznik 2. světové
války.

2.1

Hospodářská situace po 1. světové válce a vypuknutí Velké hospodářské krize

1. světová válka znamenala pro světovou ekonomiku velkou zátěž a napravení škod bylo
dlouhodobou záležitostí. Během války vydaly státy ze svých rozpočtů obrovskou sumu
peněz a po válce se musely zadlužovat. Nejhůře na tom bylo Německo, které muselo platit
tzv. reparace (odškodné vítězným státům za škody způsobené válkou), které pro něj
vyplývaly z Versailleské mírové smlouvy.
I přes rostoucí inflaci, která nutila státy k dalšímu zadlužování, se zdálo, že se situace
stabilizovala. V některých zemích znamenal návrat k běžné spotřebě (na rozdíl od
přídělového systému během války) začátek období rozkvětu hospodářství.
Ekonomika USA, která nebyla válkou tolik poznamenaná, dále stoupala a tím zvyšovala
svůj náskok před ostatními zeměmi. Optimistické financování na burze vedlo
k nadhodnocování firem, jejichž akcie rostly, až dosáhly nereálné hodnoty. Když na konci
20. let 20. století dosáhly akcie svého maxima (3. září 1929 byl dosažen rekord Dow
Jonesova indexu), a od 4. září 1929 začaly hodnoty akcií zvolna, ale trvale klesat, začali je
akcionáři ve velkém prodávat. To ale způsobilo ještě rychlejší propad a následnou paniku,
která vyvolala ještě větší snahy o prodej akcií. Ve čtvrtek 24. října se akcionáři snažili
během 30 minut prodat přes 1,6 milionu akcií, o které ale nebyl zájem, protože jejich cena
byla stále velmi nadhodnocená. Jen za tento den se celková finanční ztráta vyšplhala na
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11,25 mld. dolarů. Pátek 25. října je potom označován jako den vypuknutí krize – tzv.
černý pátek. Nejhorším dnem se ale stal 29. říjen 1929 – tzv. černé úterý, kdy bylo
zobchodováno přes 16 milionů akcií a hlavní index (Dow Jonesův index) klesl v tento den
o třináct procentních bodů. Celková finanční ztráta za tento den je odhadována na 15 mld.
dolarů. Během října 1929 klesla hodnota akcií o celých 37 %.

Obrázek č. 1 Vývoj pádu Dow Jonesova Indexu v roce 1929 na Wall Street
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression

2.2

Důsledky krachu na New Yorské burze

Po krachu na burze začaly krachovat podniky, nezaměstnanost v USA vzrostla až na 25 %
z 1,8 milionu v roce 1929 na 12,8 milionu nezaměstnaných v roce 1933. Hlavním
důsledkem byl také pokles produkce. Výrazný byl pokles průmyslové výroby, která od
roku 1929 do roku 1933 klesla o polovinu. Lidé si začali hromadně vybírat své úspory, a to
vedlo ke krachu téměř devíti tisíc bank v USA.
Krize se ale šířila i mimo USA a zasáhla hlavně země, které byly na USA ekonomicky
závislé. Postupně zasáhla celý svět. Celkově klesla průmyslová výroba o 38 % a zahraniční
obchod klesl o 34 %. Nezaměstnaných na celém světě bylo kolem 40 milionů. Jako první
z evropských zemí zasáhla krize Německo a Rakousko, které byly závislé na americkém
kapitálu. V těchto zemích došlo i k rozsáhlému krachu bank. I v Evropě výrazně stoupla
nezaměstnanost, a to až k 30 %. Krize se také ve velkém projevila v zemědělství, kde byl
obrovský přebytek plodin a nadbytečné zboží se znehodnocovalo (v USA například pálili
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přebytečnou pšenici). Jedinou zemí, která nebyla krizí zasažena, byla SSSR, což je
přičítáno centrálně plánované ekonomice, násilné kolektivizaci zemědělství a likvidaci
kapitalismu.
Tabulka č. 1 Přehled kurzů významných amerických průmyslových podniků během krachu
v roce 1929
Akcie

03.09.1929

29.10.1929

15.11.1929

American and Foriegn Powers
AT&T
Detroit Edison Co.
General Electric Co.
Hershey Chocolate
IBM
People's Gas Chicago

$167.75
$304.00
$350.00
$396.25
$128.00
$241.75
$374.75

$73.00
$230.00
$210.00
$108.00
-

$67.86
$222.00
$195.00
$201.00
$68.00
$129.86
$230.00

Zdroj: http://www.penize.cz/15133-krach-na-newyorske-burze-v-roce-1929

2.3

Řešení Velké hospodářské krize

V době vypuknutí Velké hospodářské krize byl americkým prezidentem Herbert Hoover,
který se snažil přesvědčit podnikatele, aby nezavírali své podniky a nepropouštěli.
Americké výrobce a zemědělce se snažil podpořit tím, že zavedl cla ve výši až 40 %. Tento
krok ale velmi poškodil mezinárodní obchod. V roce 1932 prohrál Hoover volby a novým
prezidentem se stal demokratický kandidát F.D. Roosevelt, který přišel s řešením krize
nazvaným New Deal. Ten znamenal zlepšení hospodářské situace v USA. New Deal byl
založen na zásazích státu do ekonomiky, pod kontrolu státu se dostaly veškeré finance
a bankovní systém. Veřejné práce, jako například stavby silnic, byly financovány
z federálních zdrojů. Zemědělská výroba byla regulována například tak, že farmáři
získávali odměny za omezování produkce. Museli tedy vybíjet dobytek a zmenšovat
plochu orné půdy. Co se týká průmyslu, byly stanoveny výrobní kvóty, minimální
a maximální pracovní doba, minimální mzda a zákaz dětské práce. Dále byla vytvořena
společná cenová politika a pravidla hospodářské soutěže. New Deal měl jistě spoustu
výhod, na druhou stranu mu ale bylo vyčítáno, že používal metod plánovaného
hospodářství. V roce 1934 nastal mírný hospodářský pokles, který jen poukázal na to, že si
ekonomika sama ještě neporadí. Následovala tedy druhá a třetí vlna New Dealu, které
přinášely další ekonomické reformy prezidenta Roosevelta, a to až do roku 1939.
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3

Celosvětová ekonomická krize

Celosvětová ekonomická krize je dnes pokládána za nejhorší hospodářský krach od Velké
hospodářské krize 1929. Začala již ve třetím čtvrtletí roku 2007, kdy zkrachovaly dva
hedgeovy fondy investiční banky Bear Stearns. Světové vlády se snažily krizi zastavit,
bohužel se jim to nepodařilo a krize se projevila ve své plné síle. Americký ekonom
a komentátor New York Times Paul Krugman dokonce řekl, že by se mohlo jednat
o druhou Velkou hospodářskou krizi. Velká finanční krize také mnohonásobně překonala
ekonomické krize, které jí v uplynulých dvaceti letech předcházely. Mezi ně patřil
například propad amerických akciových trhů v roce 1987, krize úspor a úvěrů konce 80.
a počátku 90. let, asijská finanční krize 1997 – 1998 nebo krach „nové ekonomiky“ z roku
2000.
Hlavní příčinou vypuknutí celosvětové ekonomické krize byla americká hypoteční krize
2007, která byla důsledkem poskytování hypoték tzv. rizikovým zákazníkům, kteří
nemohli dostát svým závazkům. Takových lidí bylo tolik, že v konečném počtu vytvořili
tak obrovskou finanční propast, která stála za kolapsem velkých amerických obchodníků
s půjčkami a hypotékami jako například New Century Financial Corporation. Důležitou
roli ale sehrála i vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, díky které došlo k poklesu
reálného HDP a tím pádem ke zvýšení spotřebitelských cen. Rostoucí cena ropy byla
důsledkem slabého dolaru a zvyšující se poptávky Číny před olympiádou.
Ekonomická krize naplno propukla na podzim roku 2008 a srazila ceny ropy
z červencových hodnot 147 USD za barel až pod hranici 40 USD za barel. Podle OSN
klesla světová ekonomika nejvíce od Velké hospodářské krize z roku 1929. Mezinárodní
měnový fond v lednu 2009 dokonce předpovídal, že celosvětový ekonomický růst v roce
2009 klesne na 0,5 %. Světová banka byla ještě pesimističtější, její odhad byl, že světová
ekonomika bude poprvé od roku 1945 klesat. Přitom ještě v listopadu 2008 činil odhad
růstu pro rok 2009 2,2 %. Příčinou prohlubování krize může být i to, že investoři
a spotřebitelé stále nemají důvěru k investicím, a to i přes velký objem politických zásahů
proti krizi. Další příčinou je klesající bohatství domácností a tím pádem i úbytek poptávky.
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Tabulka č. 2 Přehled 15 největších bankrotů amerických společnosti od roku 2000 do
současnosti
Pořadí

Název firmy

Obor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lehman Brothers
WorldCom
General Motors
Enron
Conseco
Chrysler
Thornburg Mortgage
Pacific Gas and Electric
Refco
Washington Mutual
Global Crossing
General Growth Properties
Lyondell Chemical
UAL
Delta Air Lines

finance
telekomunikace
automobil. průmysl
energie
finance
automobil. průmysl
hypotéky
energie
finance
finance
telekomunikace
reality
chemie
letecká
letecká

Rok
Aktiva v mld.
bankrotu
USD
2008
691,063
2002
103,914
2009
91,047
2001
65,503
2002
61,392
2009
39,3
2009
36,521
2001
36,152
2005
33,333
2008
32,9
2002
30,185
2009
29,557
2009
27,392
2002
25,197
2005
21,801

Zdroj: http://www.financninoviny.cz/financni-krize/zpravy/nejvetsi-americke-bankroty-lehman-a-worldcomgm-by-byl-treti/380010

3.1

Vývoj celosvětové ekonomiky v době krize

Světová ekonomika pokračovala v růstu až do vypuknutí krize, poté začala zpomalovat
a ke konci roku zaznamenala výraznější propad. Tento vývoj zapříčinil to, že světová
ekonomika v roce 2008 vzrostla pouze o necelá 2 %. Celosvětová ekonomická krize
vypadala z počátku jen jako problém s nekvalitními hypotékami, ale ve třetím čtvrtletí roku
2008 začala ohrožovat celosvětový finanční systém. Tato krize velice ovlivnila
bankovnictví – řada investičních bank zanikla. Dále byly ovlivněny finanční a kapitálové
trhy na celém světě, které zažily velice prudké propady. Většina světových ekonomik
zpomalila, byla to hlavně ekonomika USA a ekonomiky Evropské unie, z nichž například
Irsko, Španělsko nebo SRN spadly do recese (tzn., že ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích
vykázaly záporný přírůstek HDP). Naopak asijské země, hlavně Čína a Indie, nebyly
ekonomickou krizí tak zasaženy, a proto výrazně přispívaly ke globální dynamice. Vlády
zasažených zemí ale musely hledat lék na stabilizaci situace. Ten našly například
v poskytování záruk za půjčky na mezibankovním trhu, nebo kapitálovým vstupem do
komerčních bank. Světová ekonomická krize postihla ve velkém rozsahu také
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automobilový průmysl, na nějž nejvíce dopadlo výrazné snížení poptávky. Tím pádem se
musela většina světových výrobců vypořádat s obrovským poklesem prodejů a s tím
souvisejícím propadem zisků. V roce 2009 velmi výrazně poklesl HDP a globální
ekonomika byla krizí již naplno zasažena. Většina významných automobilových značek
musela počítat s obrovskými propady prodejů v řádu až několika desítek procent. Tím
pádem se musely snižovat stavy zaměstnanců, daleko nižší byl i hospodářský výsledek.
Tímto vývojem byli zasaženi ve velké míře také dodavatelé.

3.2

Vývoj ekonomiky v USA

Vývoj americké ekonomiky je velice důležitým aspektem pro celý svět. A v závislosti na
ní se pak následně vyvíjí ekonomika i v ostatních zemích, a to jak pozitivně, tak
i negativně. Je to především z toho důvodu, že v USA končí celá řada výrobků z celého
světa. Na ekonomiku USA v roce 2008 plnou silou udeřila světová hospodářská a finanční
krize. V prvním čtvrtletí ekonomika USA vzrostla o 0,6 procenta a ve druhém čtvrtletí
dosáhla růstu o 1,9 % hrubého domácího produktu. Třetí čtvrtletí ale znamenalo pokles
hrubého domácího produktu o 0,3 %.
Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí roku 2009 poklesla pouze o 0,7 %, což
znamenalo výrazné zpomalení propadu oproti prvnímu čtvrtletí (-6,4 %). Vzestup americké
ekonomiky byl výsledkem rozpočtových stimulů a zlepšení situace ve finančním sektoru.
Ekonomický růst v závěru roku táhly zásoby a vládní programy na podporu ekonomiky.
Přes určité známky možného oživení však pokračovaly negativní projevy krize, zejména
zvyšující se nezaměstnanost. Mnohé centrální banky snížily základní úrokovou sazbu
velmi nízko, v USA dokonce až k nule, tedy na úroveň, kterou nikdy v historii ještě
neměly.

3.3

Vývoj ekonomiky v Evropě

Když porovnám ekonomiky západní, střední a východní Evropy, jsou zde patrné velké
rozdíly. Ekonomika eurozóny, jejíž země převážně spadají do západní Evropy, spadla
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v roce 2008 do recese, a to díky propadům ve druhém a třetím čtvrtletí. Zatímco v roce
2007 bylo tempo růstu 2,7 %, v roce 2008 zpomalilo na 0,9 %. Stoupala také inflace, která
na konci roku činila 3,3 %, a dále nezaměstnanost, která vzrostla až na 8 %. Nejvýraznější
zpomalení zaznamenaly ekonomiky Dánska, Itálie, Irska a Velké Británie. Největší
ekonomika Evropy a třetí největší ekonomika světa – německá ekonomika, rostla v prvních
třech měsících roku 2008 o 1,5 %, což bylo hlavně díky velkým investicím do výrobních
zařízení. Poté už ale začala zpomalovat a HDP se snížil o 0,4 %. V dalších obdobích byla
již německá ekonomika krizí plně zasažena a dostala se do recese. Naopak ekonomiky
střední Evropy krizi nepodléhaly, a i nadále se v nich udržovalo vysoké tempo růstu.
Nejrychleji rostla ekonomika Slovenska, která se chystala od 1.1.2009 přijmout společnou
evropskou měnu – Euro. HDP Slovenska byl tažen velkým exportem, investicemi
a spotřebou domácností a jeho růst činil v roce 2008 7,1 %. Naopak nejpomalejším
tempem rostla v roce 2008 ekonomika Maďarska. V zemích východní Evropy se tempo
hospodářského růstu také udržovalo a předstihlo eurozónu. Jako příklad mohu uvést
Rusko, jehož HDP vzrostl o 5,6 %, i když v roce 2007 to byl růst 8,1 %.
V roce 2009 již krize naplno zasáhla celou Evropu. V Evropské unii, jejíž země jsou
orientovány hlavně na export, došlo k jeho velmi markantnímu poklesu. V prvním čtvrtletí
se HDP zemí Evropské unie propadl o 2,4 %, ve druhém se situace zlepšila, ekonomiky
většiny zemí se začaly stabilizovat a bylo to znát na bilanci HDP, který klesl jen o 0,2 %.
Některé země dokonce směřovali k malému růstu. Ve třetím čtvrtletí se z recese dostala
i Německá ekonomika. Hlavní zásluhu na tomto vývoji měla různá stimulační opatření na
podporu ekonomiky. Mezi negativa pak patřila několik po sobě jdoucích měsíců
přetrvávající deflace a nezaměstnanost, která v celé Evropské unii překročila celkem 9 %.

3.4

Vývoj ekonomiky v České republice

V roce 2007 česká ekonomika rostla – tempo růstu HDP bylo v tu dobu 6 %, ale v roce
2008 ekonomika výrazně zpomalila a tempo růstu HDP se snížilo na 3,5 %. Bylo to
způsobeno hlavně snížením růstu poptávky domácností, ale i poptávky zahraničních
zákazníků. Za tímto poklesem stál hlavně nárůst spotřebitelských cen a strach z globální
finanční krize. Co se týče spotřebitelských cen, rok 2008 znamenal jejich meziroční nárůst

-21-

o 6,8 % a průměrná meziroční míra inflace na konci roku 2008 byla 6,3 %. Zatímco
v únoru 2008 Česká národní banka zvyšovala základní dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 %
na 3,75 % tak v dalších částech roku třikrát tuto sazbu snižovala, a to až na úroveň 2,25 %.
Pokles zahraniční poptávky v závěru roku a výrazné posilování koruny vůči ostatním
světovým měnám znamenaly negativní dopad na obchodní bilanci. Ta činila v roce 2007
88 mld. Kč, v roce 2008 to ale bylo 69,4 mld. Kč. Čeští exportéři tak byli v roce 2008
zasaženi poklesem poptávky, který byl spojen se stagnací významných světových trhů,
a dále vysokým směnným kurzem domácí měny.
Část malých a středních podniků ztratila konkurenceschopnost, nebo dokonce zkrachovala.
Příčinou toho byl kurz koruny k euru a k americkému dolaru, který během roku 2008
dosahoval rekordních hodnot. V polovině roku 2008 byl kurz koruny pod 23 korun za euro,
zatímco na konci roku 2007 byl kurz 26,62 korun za euro. Obdobný vývoj byl zaznamenán
i u dolaru. Koruna se v této době obchodovala i pod 14,5 koruny za dolar, ale na konci
roku 2007 to bylo většinou přes 18 korun za dolar. Tento vývoj měl ale špatný dopad i na
velké a stabilní společnosti. Jejich hospodářské výsledky se výrazně snižovaly a firmy
byly rády, pokud se nedostaly do ztráty. Ve druhé polovině roku se ale vývoj otočil o 180°
a koruna začala prudce oslabovat, a to až na 26,93 korun za euro a 19,35 korun za dolar.
Špatná byla i situace na trhu práce, kdy míra nezaměstnanosti, která během roku 2008
klesla, začala na konci roku znovu růst. Nakonec skončila na úrovni 6 %, stejně jako v roce
2007.
Ve třetím čtvrtletí roku 2009 byl zaznamenán propad HDP meziročně o 4,1 %, ale oproti
předchozímu čtvrtletí to byl nárůst o 0,8 %. Velmi důležitou roli hrál v tomto směru
zahraniční obchod, který dosáhl rekordního přebytku. Důvodem tohoto vývoje bylo např.
zavedení šrotovného, které podpořilo vývoz, ale naopak dovoz se snižoval díky klesající
domácí poptávce. Průměrná meziroční míra inflace na konci roku 2009 dosáhla 1 %. Do
vývoje české ekonomiky v roce 2009 opět výrazně zasáhl měnící se kurz koruny, a to
hlavně vůči euru. Na začátku roku koruna výrazně oslabila, a to až na 29,5 korun za euro.
Ve druhém čtvrtletí ale začala opět posilovat a dostala se na úroveň těsně nad 25 korun za
euro. Poté ale znovu oslabila na 26,5 korun za euro. Špatný byl vývoj i na trhu práce, kde
se nezaměstnanost dostala až na 8,6 %. Dalším negativním dopadem krize na českou
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ekonomiku se stal rychle rostoucí deficit státního rozpočtu, který v roce 2009 výrazně
překročil hranici 3 %, potřebnou ke splnění tzv. maastrichtského kriteria, které je
podmínkou pro přijetí Eura.

3.5

Vývoj ekonomiky v Asii

Ekonomiky Číny a Indie si i přes hospodářskou krizi vedly v roce 2008 velmi dobře.
Oběma zemím se sice ekonomika zpomalila, ale např. HDP Číny, který za rok 2008 vzrostl
o 9 %, byl nejrychleji rostoucím HDP na světě. Indie, která se potýká s řadou sociálních
problémů, jako jsou například negramotnost, nerovnost příjmů a chudoba, dosáhla
ekonomického růstu 6,7 %. Inflace ale v Indii vzrostla na hodnotu 10,5 %. Oproti tomu
v Číně inflace zpomalila, a to na 1,2 %.
V roce 2009 to byly právě země Asie, které táhly světovou ekonomiku vzhůru. Čínský
HDP sice snížil tempo růstu na 8 %, což byla nejnižší hodnota za několik posledních let,
stále však byl nejvíce rostoucím HDP na světě. Čína díky poskytování půjček, které byly
poskytovány na projekty, u kterých se předpokládal multiplikační efekt, dosáhla výrazného
růstu průmyslu a spotřeby obyvatel. Horší to bylo s vývozem, který se díky recesi v Evropě
a USA snížil. Další významná ekonomika v Asii – Indie se mohla v roce 2009 pochlubit
hospodářským růstem o více než 5 %. I přesto, že obě tyto země táhly světovou
ekonomiku, jak jen mohly, nestačilo to na dosažení růstu v roce 2009.
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4

Dopad ekonomické krize na světový automobilový průmysl

4.1

Příčiny a následky ekonomické krize v automobilovém průmyslu

Tato kapitola je věnována příčinám, ale především dopadům ekonomické krize na
celosvětový automobilový průmysl. Automobilový průmysl patří k jednomu ze sektorů,
který ekonomická krize postihla nejvíce. Co vlastně tuto krizi v automobilovém průmyslu
způsobilo? Způsobila ji vysoká poptávka po ropných derivátech (benzínu, naftě aj.), která
při stagnaci těžby ropy vedla v polovině roku 2008 k vysokým cenám ropy cca 150 USD
za barel (159 l). I přes vysoké ceny pohonných hmot docházelo stále k nadměrnému
množství výroby automobilů, které se po letech rostoucí poptávky po automobilech staly
nežádanými. Hlavním tématem spotřebitelů se tak stala úspora pohonných hmot vzhledem
k jejich vysokým cenám. To mělo za následek pokles důvěry spotřebitelů s devastujícím
dopadem na prodeje nových automobilů. V rámci této spotřebitelské nedůvěry se
předpokládalo, že běžní spotřebitelé budou odkládat koupi vozů na dobu, kdy budou mít
více finančních prostředků, a to povede k tomu, že výrobci automobilů budou nuceni snížit
produkci vozů. Tím bude docházet ke zvýšení nákladů na výrobu a k propouštění
zaměstnanců v automobilovém průmyslu.
V první fázi byl zcela logicky postižen americký automobilový trh, který zaznamenal
pokles prodejů přes 40 % a hlavně růst nejistoty, jestli tzv. Detroitská neboli Velká trojka
(General Motors, Ford a Chrysler) bude dlouhodobě finančně silná bez významné státní
podpory. Po počátečním útoku krize řada automobilek prozíravě a rychle zareagovala
omezením kapacity a snížením nákladů. Jenže pokles prodejů o 40 či více procent nebylo
možné vykompenzovat na nákladové straně. Pro zajištění přežití měly podniky okamžitě
zmobilizovat prodejní a marketingové aktivity – a neomezovat se jen na slevy, které ruinují
marže.
Ekonomická krize se však rychle rozšířila i do západní, střední a východní Evropy včetně
České republiky, kde došlo již na konci roku 2008 k velmi citelnému poklesu prodejů
osobních vozů. Tomu měly pomoci státní protikrizové programy (např. šrotovné, snížení
daní aj.) zaměřené na podporu automobilového průmyslu.
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4.2

Vývoj prodejů na světových automobilových trzích

4.2.1 Vývoj celosvětových prodejů osobních vozů
Zatím nejvyšších celosvětových prodejů, které činily celkem 58,3 milionu osobních vozů,
bylo dosaženo v roce 2007. Rok 2008 ale znamenal propad prodejů o 4,5 % na 55,7
milionu osobních vozů. Bylo to způsobeno sníženou poptávkou konečných spotřebitelů,
a to z důvodu dopadů globální ekonomické krize v roce 2008. Tento poměrně výrazný
pokles prodejů, se odrazil na výsledcích hospodaření většiny světových výrobců
automobilů. Situaci navíc ztěžovalo zvýšení cen surovin a energií v první polovině roku
2008 a celý tento vývoj se pak odrazil v dalším zpomalení. Největší poklesy prodejů
postihly hlavně západní Evropu. Naopak v Asii, střední a východní Evropě pokračoval
pozitivní vývoj, i když tempo růstu ve druhém pololetí roku 2008 klesalo. Co se týče
celosvětové produkce automobilů, bylo vyrobeno 57,5 milionu osobních automobilů, a to
z celkového počtu 69,2 milionu vozů. Produkce v roce 2008 tak klesla o 3,9 %.
V průběhu roku 2009 se ještě více projevily důsledky celosvětové ekonomické krize, a to
znamenalo ještě větší pokles poptávky konečných spotřebitelů. Oproti roku 2008 klesly
celosvětové prodeje osobních automobilů o 6,1 % na 52,3 milionu vozů. Tento pokles byl
zaznamenán hlavně v Evropě a Severní Americe. Naopak trh v Asii si stále udržoval
pozitivní vývoj. Celosvětově se v roce 2009 vyrobilo 49,4 milionu osobních vozů, a to
z celkového počtu 60 milionů vyrobených vozů. To znamenalo pokles produkce o 13,2 %.
Rok 2009 byl pro většinu automobilek rokem zlomovým. Některé automobilky se kvůli
dopadům ekonomické krize ocitly těsně před bankrotem a požadovaly od státu ochranu
před věřiteli. Pro přežití a zaplacení dluhů prodávaly např. některé automobilové koncerny
své automobilky, a to hlavně čínským nebo indickým automobilovým společnostem, které
měly dostatek finančních prostředků na jejich koupi. Důvod byl jednoduchý - know-how
společnosti.
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Obrázek č. 2 Přehled prodaných automobilů dle jednotlivých regionů
Zdroj: JATO Systém

4.2.2 Vývoj automobilového trhu v USA
Americký trh v prodeji nových vozů začal klesat již v roce 2007, ale největší propad
prodejů byl zaznamenán v roce 2008, kdy akceleroval na 18 %, tedy nejvíce od roku 1974.
Prodeje osobních vozů a lehkých užitkových vozů klesly z 16,1 milionu v roce 2007 na
13,2 milionu prodaných vozů v roce 2008. Tempo meziročního propadu se na americkém
trhu pohybovalo mezi 30 – 40 %. Na záchranu prodejů osobních vozů bylo v červenci
2008 zavedeno šrotovné. To v srpnu 2008 způsobilo nárůst prodejů vozů poprvé od října
2007, kdy USA postihla nejvíce ekonomická recese v automobilovém průmyslu.
Na začátku roku 2009 společnost J.D.Power (zabývající se spokojeností zákazníků)
a německá Deutsche Bank předpovídaly, že prodeje osobních vozů v USA v roce 2009
poklesnou na celkových 11,5 milionu vozů (meziročně tedy rozdíl o 13 %). Skutečnost
byla ještě horší, prodeje osobních vozů klesly v roce 2009 o 21,2 % na celkových 10,4
milionu vozů. Šlo tedy o nejhorší prodeje vozů za posledních 30 let. Největší
automobilkou USA v minulém roce byl i přes pokles prodejů o 29,9 % koncern General
Motors, druhou automobilkou se stala Toyota, kde byl pokles o 20,2 %. Třetí největší
automobilkou byl Ford, který zaznamenal pokles o 15,3 %. Nejvýraznějších poklesů
prodejů vozů v roce 2009 dosáhl Chrysler, který zaznamenal pokles o 35,9 % na celkových
931 402 vozů, jedná se tak o nejhorší výsledek prodejů od roku 1962.
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Na druhou stranu je nutné si uvědomit jednu věc, a to, že tržby amerických výrobců by
klesaly již dříve, nebýt „slabého dolaru“, který pravděpodobně v nemalé míře podpořil
export amerických aut. Ford a Chrysler těžily především z exportu do Evropy a General
Motors hlavně z rozvíjejících se trhů v Latinské Americe a Číně.
Tabulka č. 3 Přehled prodejů vozu v USA za rok 2008 a 2009 dle výrobců automobilů
Kategorie

OA+LUV

OA+LUV

změna [ks]

změna [%]

Podíl na trhu

Značka

2008

2009

2009-2008

2009-2008

12/2009

1.

General Motors

2 954 819

2 071 749

-883 070

-29,89%

19,86%

2.

Toyota

2 217 662

1 770 149

-447 513

-20,18%

16,97%

3.

Ford Motor

1 980 966

1 677 234

-303 732

-15,33%

16,08%

4.

Honda

1 428 765

1 150 784

-277 981

-19,46%

11,03%

5.

Chrysler

1 453 122

931 402

-521 720

-35,90%

8,93%

6.

Nissan

951 350

770 103

-181 247

-19,05%

7,38%

7.

Hyundai

401 742

435 064

33 322

8,29%

4,17%

8.

Kia

273 397

300 063

26 666

9,75%

2,88%

9.

Volkswagen

314 318

297 882

-16 436

-5,23%

2,86%

10.

BMW

303 599

242 053

-61 546

-20,27%

2,32%

11.

Subaru

187 699

216 652

28 953

15,43%

2,08%

12.

Mazda

263 949

207 767

-56 182

-21,29%

1,99%

13.

Daimler

249 750

205 199

-44 551

-17,84%

1,97%

14.

Mitsubishi

97 257

53 986

-43 271

-44,49%

0,52%

15.

Suzuki

84 861

38 695

-46 166

-54,40%

0,37%

16.

Jaguar
Land Rover

44 542

38 261

-6 281

-14,10%

0,37%

17.

Ostatní

34 903

22 510

-12 393

-35,51%

0,22%

-21,24%

100,00%

Celkem

13 242 701 10 429 553 -2 813 148

Zdroj: JATO Systém

4.2.3 Vývoj automobilových trhů v západní Evropě
Zatímco v roce 2007 se dostaly prodeje osobních automobilů v západní Evropě na 14,9
milionu, v roce 2008 klesl počet nově registrovaných automobilů na 13,6 milionu, tedy
pokles o 8,4 %. Nejvíce bylo ekonomickou krizí zasaženo Španělsko, kde prodeje klesly
meziročně o 27,6 %, dále to byla Itálie s poklesem 13,4 %, a Velká Británie, která
zaznamenala pokles 11,3 %. Německý trh s osobními automobily, který je zároveň
největším trhem západní Evropy poklesl o 1,8 % na 3,1 milionu kusů. Francouzský trh
s osobními automobily zůstal na podobných hodnotách, jako v roce 2007, a to hlavně díky
zavedení bonus/malusového systému. Poklesy evropských prodejů osobních automobilů
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byly zapříčiněny hlavně nejistou situací vyplývající ze světové ekonomické krize, ale také
růstem cen pohonných hmot nebo plánovanými změnami v legislativě, které se týkaly
zdanění vozů v závislosti na produkci emisí CO2.
Počet nově registrovaných osobních automobilů dosáhl v roce 2009 v západní Evropě
nárůstu o 0,5 % a dostal se na 13,64 milionu vozů. Největší zásluhu na tomto růstu měla
SRN. Díky šrotovnému tam vzrostl počet nově registrovaných vozů o 23,2 % na úroveň
3,8 milionu kusů. Většina ostatních evropských zemí ale zaznamenala opačný vývoj.
Globální ekonomická krize poznamenala hlavně trhy Španělska (pokles o 17,4 %), dále
trhy Itálie (-0,2 %), Velké Británie (-6,4 %) a Irska (-62,1 %). Ve velké míře byly
poznamenány i trhy severní Evropy jako například trhy Finska (-35,2 %), Dánska
(-27,3 %), Norska (-10,8 %) a Švédska (-16 %).

4.2.4 Vývoj automobilových trhů ve střední Evropě
Prodeje nových osobních automobilů ve střední Evropě v roce 2008 na rozdíl od
Evropy západní zaznamenaly většinou nárůst. Celkem se prodalo 845 tisíc automobilů, což
je oproti předchozímu roku o 4,7 % více. Největší nárůst prodejů ve střední Evropě
zaznamenalo Slovensko, kde se prodalo 70 tisíc vozů, což znamenalo nárůst 17,3 %. Růst
prodejů zaznamenalo také Polsko (o 9,1 % na 320 tisíc), Česká republika (o 8,4 % na 144
tisíc), Chorvatsko (o 7,2 % na 86 tisíc) a Slovinsko (o 3,8 % na 68 tisíc). Pouze
v Maďarsku výrazně klesl prodej nových automobilů, a to o 10,4 % na 159 tisíc.
V roce 2009 byl oproti roku 2008 zaznamenán ve střední Evropě pokles většiny trhů
s osobními automobily. Celkem bylo prodáno o 16,5 % méně vozů, to znamená 739 tisíc.
Obrovský pokles zaznamenaly trhy Chorvatska a Maďarska, které se propadly až o 50 %
oproti roku 2008. Slovinský trh klesl o 18,9 %. Polský trh, který je největším
středoevropským trhem stagnoval na 320 tisících prodaných vozů. Naopak Slovensko si
připsalo rostoucí tendenci o 6,4 %, a to hlavně díky zavedení šrotovného. A v České
republice vzrostl počet nově registrovaných osobních automobilů o 12,53 % na 161 659.
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4.2.5 Vývoj automobilových trhů ve východní Evropě
V první polovině roku 2008 trhy východoevropských zemí ještě výrazně rostly, ale ve
druhé polovině došlo k velkému snížení rychlosti růstu, a to díky postupu světové
ekonomické krize. I přesto ale východní Evropa vykázala za rok 2008 celkově růst
o 11,4 % na 3,9 milionu prodaných osobních vozů. Největší nárůst zaznamenala Bosna
a Hercegovina (nárůst o 17,5 % na 14,5 tisíce vozů) následovaná Ruskem (nárůst o 15,4 %
na 2,7 milionu vozů), a Ukrajinou (nárůst o 14,9 % na 623 tisíc vozů. Nejhorších výsledků
dosáhlo Lotyšsko s meziročním poklesem o 40,9 % na 19 tisíc vozů, dále Estonsko (pokles
o 21,3 % na 24 tisíc vozů) a Rumunsko (pokles o 14,5 % na 267 tisíc vozů).
Daleko horší vývoj byl ve východní Evropě zaznamenán v roce 2009, kdy prodeje
v důsledku dopadů globální ekonomické krize klesly meziročně o 52,5 % na 1,87 milionu
osobních vozů. Nejhoršího výsledku se dočkalo Lotyšsko, kde bylo prodáno 3,8 tisíce
vozů, což je meziroční propad o 80,2 %. Ani ostatní východoevropské země na tom nebyly
zrovna nejlépe. Na Ukrajině klesly prodeje o 71,9 % na 175 tisíc prodaných vozů
a výjimkou nebylo ani Estonsko (pokles o 66,2 % na 8,2 tisíce vozů), Rumunsko (pokles
o 51 % na 131 tisíc vozů), Rusko (pokles o 50,3 % na 1,35 milionu vozů) a Bosna
a Hercegovina (pokles o 32,7 % na 9,8 tisíce vozů).

4.2.6 Vývoj automobilových trhů v Asii
V Asii pokračoval v roce 2008 růst poptávky po nových automobilech stejně jako tomu
bylo v roce 2007, i když dynamika růstu zaznamenala zpomalení. Největším trhem v Asii
a zároveň druhým největším automobilovým trhem na světě je Čína, která v roce 2008
zaznamenala růst o 7,8 % na 5,5 milionu prodaných vozů. V Indii ale došlo pouze
k mírnému navýšení prodejů, a to o 2,1 % na 1,2 milionu automobilů.
Rok 2009 byl v Asii opět velice úspěšným rokem. Čína si připsala nárůst prodaných vozů
meziročně o 53,9 % na celkových 8,5 milionu vozů. Ani Indie nezůstala pozadu a v roce
2009 vykázala zvýšení prodejů o 17,8 % na 1,45 milionu vozů.
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4.2.7 Vývoj automobilového trhu v Japonsku
Automobilový trh v Japonsku, který byl v roce 2007 druhým největším na světě,
zaznamenal v roce 2008 pokles prodeje osobních automobilů. V Japonsku se v minulém
roce prodalo celkem 3,2 milionu vozů, a to je nejméně za posledních 34 let. V roce 1990
přitom prodej automobilů v Japonsku dosáhl počtu 7,8 milionu vozů. Japonská vláda
podporuje nákup nových vozů výrazně sníženými daněmi a zavedla program šrotovného.
Za výrazným poklesem prodejů nových vozů v Japonsku stojí malý zájem mladých lidí
o vlastní vůz nebo také konkurence ze strany efektivní hromadné dopravy v této zemi.
Navíc poptávku po autech tlačí níže dopady ekonomická krize. V roce 2009 se prodej vozů
v Japonsku snížil o 9,1 % na celkem 2,9 milionu vozů. Co se však závěru roku 2009 týče,
počet prodaných vozů vyskočil o 36,5 % na 250 474 vozů. Japonská vláda totiž prodloužila
program šrotovného o šest měsíců do letošního září 2010.

4.3

Vliv ekonomické krize na významné automobilky

4.3.1 Vývoj koncernu General Motors v době krize
General Motors, taktéž známý pod zkratkou GM, patří k mezinárodní korporaci založené
v roce 1908 jako společnost General Motors Company ve městě Flint ve státě Michigan,
USA. Tato společnost vznikla původně na základech automobilky Buick, která byla
založená v roce 1903 v Detroitu. Společnost General Motors patří k největším výrobcům
automobilů na světě a zaměstnává po celém světě přes 204 tisíc zaměstnanců. Od roku
1931 patřil General Motors ke světové jedničce, a to až do roku 2007, kdy ho předstihla
japonská automobilka Toyota, která v roce 2008 prodala celosvětově celkem 8,97 milionu
vozů. Automobilka General Motors v roce 2008 oslavila sté výročí od svého vzniku
a prodala po celém světě celkem 8,36 milionu vozů, což znamená pokles o 11 % oproti
roku 2007, kdy prodala 9,37 milionu vozů.
Společnost General Motors v roce 2008 hospodařila se ztrátou 30,9 mld. USD
(to představuje v přepočtu cca 685 mld. Kč), zatímco v roce 2007 hospodařila ještě s větší
ztrátou 43,3 mld. USD. Tento trend pokračoval i v roce 2009, kdy v prvním čtvrtletí
společnost dosahovala ztrátu šesti mld. dolarů. Na burze činila v březnu 2009 hodnot,
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a tohoto podniku pouhou 1 mld. dolarů, přitom pohledávky věřitelů činily 65 mld. dolarů.
Pokud bychom vzali hospodaření společnosti General Motors, tak za poslední čtyři roky
nashromáždila čistou ztrátu ve výši 82 mld. dolarů. Tuto záležitost začala řešit vláda
Spojených států, která vstoupila do společnosti jako investor, aby zachránila podnik
a statisíce pracovních míst v automobilovém průmyslu.
Ztrátou 82 mld. USD (v přepočtu asi 1,558 bilionu Kč) se společnost General Motors
zařadila na třetí místo bankrotů v roce 2009 v USA za finanční ústav Lehman Brothers se
ztrátou 691 mld. USD a telekomunikační společností WorldCom se ztrátou 104 mld.
dolarů, která zbankrotovala vinou účetních machinací.
Dne 1. června 2009 požádala největší americká automobilka General Motors soud
o bankrotovou ochranu před věřiteli. V amerických podmínkách to znamená vyhlášení
bankrotu. Jednalo se o největší a nejsložitější z krachů výrobních společností. Akcie
společnosti General Motors v tento den vypadly z tabulky Dow Jonesova indexu, který se
skládá z 30 největších a nejvíce obchodovatelných akcii amerických společností. Z důvodu
vyhlášení bankrotu společnosti byly akcie okamžitě diskvalifikovány bez ohledu na to, jak
dlouho firma existuje, nebo jakou úlohu na trhu plní.
Se záchranou společnosti General Motors přišel současný prezident Barack Obama, který
nabídl automobilce poskytnout asi 50 mld. USD od amerického ministerstva financí, za
což bude mít ve společnosti 60 % podíl, ale nechce být aktivním akcionářem. Nová
společnost, která vznikne reorganizací, odkoupí nejlepší aktiva společnosti General Motors
a do konce srpna 2009 chce začít fungovat jako zdravá automobilka. Původní General
Motors nejspíše čeká likvidace. Touto ztrátou byla ve velké míře zasažena také největší
dceřiná společnost General Motors v Evropě, Opel a.s., která měla snahu o odloučení od
mateřského koncernu.
V současné době americká automobilová společnost General Motors vlastní jen čtyři
automobilové značky Buick, GMC, Chevrolet, a Cadillac. Všechny ostatní značky, které
dříve koncern General Motors vlastnil jsou prodané, popř. společnosti zkrachovaly. Jako
východisko z krize společnost General Motors prodala např. společnost Hummer ve
3. čtvrtletí roku 2009 čínské společnosti Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machiner.
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Dalším prodejem byla švédská společnost Saab, kterou General Motors dne 23.02.2010
prodal nizozemskému výrobci automobilů společnosti Spykers Cars.

4.3.2 Vývoj společnosti Opel v době krize
Společnost Opel a.s. patřící pod koncern General Motors se v minulém roce 2009 dostala
do ztráty a žádala o pomoc ve výši 3,3 milionu EUR, tedy necelých devadesát milionů
korun, z veřejných zdrojů. O existenci automobilky Opel se vlekla několik měsíců jednání,
mezi kterými padl i návrh společnost Opel prodat. O odkup Opelu bojovali společnosti
jako např. italská automobilka Fiat, čínská automobilka Beijing Automotive Industries
Corporation, jakož i investiční skupina RHJ International, Magna aj.
Pár dní před prodejem společnosti Opel se dokonce objevily informace i o tom, že
společnost Opel nakonec zůstane pod kontrolou General Motors. Americká automobilka
General Motors nakonec začátkem listopadu 2009 prodala společnost Opel kanadskorakouskému výrobci automobilových součástek společnosti Magna International a největší
ruské bance Sberbank. Tyto dvě společnosti získali 55 % podíl společnosti Opel, 10 %
vlastní zaměstnanci podniku a zbývajících 35 % zůstane společnosti General Motors.

4.3.3 Vývoj společnosti Toyota Motor v době krize
Automobilová společnost Toyota Motor v roce 2008 předstihla s celkovým počtem 8,97
milionu vyrobených vozů do té doby největší automobilku na světě General Motors.
O tento post se jí hodlá připravit především německý koncern Volkswagen.
V roce 2009 prodeje společnosti Toyota klesaly, a to na dvou největších trzích, kterými
jsou Spojené státy a Japonsko. Společnost Toyota Motor celosvětově v roce 2009 prodala
7,81 milionu vozů, což bylo o 13 % méně než v roce 2008.
Prodeje společnosti ve Spojených státech v průběhu celého roku 2009 klesaly a začaly se
vzpamatovávat až v srpnu a v posledních měsících roku, kdy už naplno zafungovala
podpora šrotovného. Společnosti Toyota na trhu v USA v roce 2009 klesly prodeje o 20 %
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na 1,77 milionu vozů, a to znamenalo, propad celého trhu s novými vozy ve Spojených
státech.
V Japonsku proti tomu klesly prodeje v roce 2009 o 6,7 % na celkem 1,35 milionu
prodaných vozů. Naopak zemím, kterým se dařilo zvýšit prodeje společnosti Toyota byla
Čína, a to o 21 % na celkem 709 000 prodaných vozů.

4.3.4 Vývoj společnosti Ford v době krize
Další americkou automobilovou společností, na kterou také dolehla celosvětová
ekonomická krize, byl Ford Motor Company. Tato společnost byla založena Henrym
Fordem dne 16. června 1903. Automobilka vlastní nejen automobilku Ford, ale vlastnila
i značky Mercury, Lincoln, švédské Volvo Cars a malý podíl Mazdy. Automobilka Ford je
také bývalým majitelem britské společnosti Jaguar a Land Rover, které byl Ford nucen
kvůli dopadům krize prodat indické společnosti Tata Motors v březnu 2008.
Automobilka Ford byla až do roku 2007 druhou největší automobilkou na světě, hned po
General Motors. Poté se ale na první místo dostal, a Toyota a odsunula GM i Ford na další
místa. V roce 2008 se Ford dostal až na čtvrtou pozici přímo za německou automobilku
Volkswagen.
Z důvodu klesající poptávky po nových vozech a dopadům celosvětové ekonomiky se
automobilka během roku 2008 dostala do finančních problémů. V listopadu 2008 Ford
společně s dalšími americkými automobilkami General Motors a Chrysler usilovaly
o finanční pomoc od státu.
Společnost Ford na konci roku vykazovala ztrátu ve výši 14,6 miliard dolarů.. Ford sice
požádal americkou vládu o případnou možnost úvěru ve výši 9 mld. dolarů, ale tuto
variantu chtěl využít jako poslední možné řešení, pokud by se mu dále zhoršovaly
hospodářské výsledky. Nakonec státní pomoc nevyužil.
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4.3.5 Vývoj společnosti Volkswagen v době krize
Společnost Volkswagen Group je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jako jedna
z mála automobilek obstála vlivům ekonomické krize a je v zisku. O vysoké
konkurenceschopnosti vozů svědčí pouze mírný pokles prodaných vozů v roce 2009, kdy
většina automobilek zažívá velké poklesy prodejů. Pokles příjmů činil sice 15 mld. EUR,
ale v poměru tržeb se jedná o menší pokles, než jaký byl zaznamenán u největších
konkurentů.
Koncern Volkswagen prodal v roce 2009 celosvětově 6,29 milionu vozů, to znamená
o 1,1 % více než v roce 2008. Volkswagenu jako celku se dařilo zejména díky růstu odbytu
v Číně, kde dodávky vzrostly o 36,7 % na 1,4 milionu vozů. Čína tím tak poprvé předstihla
SRN a stala se největším trhem Volkswagenu. Také na domácím německém trhu se odbyt
Volkswagenu díky šrotovnému zvýšil o 17,5 % na 1,24 milionu vozů.
Společnost Volkswagen prošla v minulých letech změnami, které se týkaly vlastníků akcií.
V roce 2007 koupila společnost Porsche celkem 42,6 % akcií společnosti Volkswagen.
Tento podíl chtěla díky vlastnění opcí na koupi akcií Volkswagenu navýšit na celkem
75 %. To se ale společnosti Porsche nepodařilo, a to z několika důvodu. Jedním z nich bylo
odvolání šéfa společnosti Porshe Wendelina Wiedekinga, dále rostoucí zadlužení
společnosti, které se během několika let kvůli zvyšování podílu ve Volkswagenu vyšplhalo
až k 9 mld. EUR, a také pozměněný zákon o VW, který nadále garantoval Dolnímu Sasku
blokační menšinu, která bránila společnosti Porsche v přístupu k volnému cash-flow
Volkswagenu. Společnosti Porsche se odkup akcii od Volkswagenu stal osudným, jelikož i
ona sama se dostala do finančních problémů a nebýt „milostivé“ pomoci od samotného
Volkswagenu, mohlo by to se společností Porsche velmi špatně dopadnout.
Porsche místo kontroly Volkswagenu pomalu přechází pod křídla Volkswagenu stejně tak,
jako v minulosti přešly ostatní značky. Společnost Volkswagen totiž nyní formálně nabyla
49,9 % podíl v Porsche v hodnotě 3,9 mld. EUR (v přepočtu 100,8 mld. Kč). Volkswagen
očekává, že tak zvýši svůj provozní zisk přibližně o 700 milionů EUR (18,2 mld. Kč). Na
tiskovém prohlášení společnosti Volkswagen přímo zaznělo, jak se automobilka těší na
ohromné zisky Porsche a uvádí, že Porsche je nejvýdělečnější automobilkou na světě.
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4.4

Vývoj ekonomické krize v českém automobilovém průmyslu

Ekonomická krize ve druhé polovině roku 2008 naplno zasáhla český automobilový
průmysl, který se na tuzemském domácím produktu podílí zhruba pětinou. Většina firem
včetně mladoboleslavské Škody Auto musela okamžitě sáhnout k úsporným opatřením
a především ke snížení produkce vyráběných vozů. K hlavním dopadům ekonomické krize
v českém automobilovém průmyslu byla především klesající poptávka po nových vozech
a s tím související značné poklesy prodejů. Z důvodu dominantnosti automobilového
průmyslu v České republice upozorňovali ekonomové, že by Českou republiku mohly
čekat velmi krušné časy.
Sdružení automobilového průmyslu (SAP) na konci roku 2008 přišlo s informací, že
v automobilovém průmyslu hrozí velké propouštění, a to z důvodu probíhající ekonomické
krize, která má vliv na zaměstnanost ve firmách. Sdružení automobilového průmyslu
zapojilo do průzkumu celkem 160 firem a organizací působící v automobilovém průmyslu,
ve kterých pracovalo ke konci června 2008 celkem 128 528 kmenových zaměstnanců
a 9 672 agenturních zaměstnanců, dohromady 138 200 pracovníků. Z uvedené analýzy má
dojít k propouštění celkem 13 552 pracovníků v automobilovém průmyslu, z toho 5 794
agenturních pracovníků a zbytek, tedy 7 758 z řad kmenových zaměstnanců. Tato
informace otřásla všemi zaměstnanci jak ve Škoda Auto, TPCA tak také v Nošovicích, ale
především u dodavatelů dílů na kterých jsou automobilky závislé. Přitom se doposud
mluvilo o propouštění zhruba 3 tisíc lidí. K tomuto propouštění mělo dojít ještě ke konci
roku, ale především na začátku roku 2009. Propouštění se týkalo jak pracovníků
u finálních výrobců, tak v mnohem větší míře firem z dodavatelského sektoru.
Automobilky navíc dle SAP vyrobí o 20 tisíc vozů méně než původně plánovaný milion
vozidel. Dalším problémem, kterým se zabývalo Sdružení automobilového průmyslu, byla
snaha vyplácet mzdu v Eurech. SAP navrhovalo, aby se od 1.1.2009 takto vyplácela
alespoň část mzdy vzhledem k silnému kurzu koruny. Problematika silného kurzu koruny
je popsána dále.
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4.4.1 Vývoj automobilového trhu v České republice
Trh osobních automobilů v České republice v roce 2008 pokračoval růstem prodejů, když
se za celý rok prodalo 143 661 vozů. V roce 2007 to bylo 132 542 vozů, což znamená
meziroční nárůst o 8,4 %. Tento vliv nárůstu prodejů byl ovlivněn pozitivním vývojem
ekonomiky v roce 2008. V porovnání s jinými zeměmi, ve kterých se již v průběhu roku
2008 začaly objevovat negativní dopady celosvětové ekonomické krize, se v České
republice začaly projevovat až ve druhé polovině roku, ale především v samotném závěru
roku. Rok 2008 zaznamenal taktéž nárůst dovozu ojetých vozů, kterých bylo v tomto roce
zaregistrováno celkem 230 974 vozů (to představuje meziroční nárůst o 8,5 %). Na
celkových registracích tak podíl ojetých vozů dosáhl hodnoty zaokr. 61,7 %.
V roce 2009 pokračoval trh s osobními vozidly v České republice růstovým prodejním
trendem, jako tomu bylo v předchozích letech. Dle Sdružení automobilového průmyslu
bylo v tomto roce prodáno celkem 162 tisíc vozů , a to značí o 12,5 % více, než tomu bylo
v roce 2008. Tento trend byl zaznamenán i přes celosvětové dopady ekonomické krize
na automobilový průmysl. Bylo to ovlivněno především tím, že došlo k výraznému
zlevnění nových modelů u vozů nižší střední třídy (tzv. A-segment), které se prodávaly za
ceny malých vozů (v segmentu A0). Naopak pokles byl zaznamenám dovozem ojetých
vozů, kterých bylo v tomto roce zaregistrováno celkem 144,6 tisíc (meziročně: -37,4 %).
Proto podíl ojetých vozů na celkových registracích dosáhl hodnoty 47,22 %.
Tabulka č. 4 Přehled nově registrovaných vozů v České republice za rok 2007, 2008
Osobní automobily (kat. M1)

Počet prvních registrací
Rok 2007

Rok 2008

Nárůst / Pokles
2008 - 2007
v ks
v%

Nové vozy

132 542

143 661

11 119

8,39%

Ojeté vozy (z dovozu)

212 869

230 974

18 105

8,51%

Celkem vozy (nové + ojeté)

345 411

374 635

29 224

8,46%

Podíl nových vozů

38,37%

38,35%

Podíl ojetých vozidel (z dovozu)

61,63%

61,65%

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu
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Tabulka č. 5 Přehled nově registrovaných vozů v České republice za rok 2008, 2009
Osobní automobily (kat. M1)

Počet prvních registrací
Rok 2008

Rok 2009

Nárůst / Pokles
2009 - 2008
v ks
v%

Nové vozy

143 661

161 659

17 998

12,53%

Ojeté vozy (z dovozu)

230 974

144 602

-86 372

-37,39%

Celkem vozy (nové + ojeté)

374 635

306 261

-68 374

-18,25%

Podíl nových vozů

38,35%

52,78%

Podíl ojetých vozidel (z dovozu)

61,65%

47,22%

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Zejména v roce 2009 tuzemským výrobcům působícím v automobilovém průmyslu
pomohlo šrotovné, které v tomto roce zavedlo více než 12 evropských států. Největší odbyt
vozů vyrobených v České republice byl z důvodu zmíněného šrotovného zaznamenán
v SRN a na Slovensku. V České republice šrotovné na pomoc automobilkám nebylo zatím
zavedeno, a to i přes přehlasování zákona o šrotovném, který prezident republiky na konci
září 2009 vetoval. I přes vetování tohoto zákona se některé automobilky dohodly na
podporu prodejů v České republice nabídnout šrotovné, které poskytuje slevu od výrobce,
nikoliv tedy podporu státu. Jedná se především o nabídky výrobců např. o vozy
z limitované edice, skladových vozů, nebo vozů před modelovou péčí (před faceliftem
apod.). Podmínkou je taktéž likvidace starého vozu. Tzv. „Šrotovné“ v ČR nabízí např.
automobilky Hyundai, Citroën a Kia a poskytují slevu navíc ve výši 30 tis. Kč, i když
pouze na určité modely.
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5

Vliv ekonomické krize na zisk a prodeje Škoda Auto

5.1

Dopady ekonomické krize na Škoda Auto v roce 2008

V roce 2008 se již naplno začala projevovat hospodářská krize, která vtrhla i do českého
automobilového průmyslu. Nevyhnula se jí ani největší česká automobilka Škoda Auto
a.s., jakož i dodavatelské a jiné firmy působící v automobilovém průmyslu. Hospodářský
vývoj Škody Auto zaznamenal dva důležité aspekty, které ovlivnily odbytovou situaci
v negativním smyslu. Prvním aspektem nepříznivého vývoje byl pokles poptávky po
automobilech, ale také zvyšující se ceny drahých kovů a nerostných surovin (ocel, energie,
nebo ropa).To vše se dotklo celého automobilového průmyslu. Jako druhý aspekt k již tak
negativnímu vývoji celého odvětví přibyl navíc specifický faktor, kterým je lokalita.
Výroba v České republice byla vždy významnou konkurenční výhodou, ale kvůli
ekonomicky neopodstatněnému a přemrštěnému růstu kurzu domácí měny a navyšujícím
se personálním nákladům je lokalita právě tím faktorem, který společnost Škodu Auto
v době krize velice znevýhodňuje. Další velice diskutovaná a zásadní problematika
v automobilovém průmyslu, která je především politického směru, ale trápí dnes většinu
automobilek, je otázka emisních hodnot CO2.

5.1.1 První omezování výroby
Ačkoliv pokles poptávky se začal projevovat již ve druhém čtvrtletí roku 2008, tak ve
společnosti Škoda Auto došlo k prvnímu omezení výrobu teprve v září toho roku. Škoda
Auto oznámila, že 26.09. a 31.10.2008 (plus 29.09. - pozastavena výroba Roomsteru
v Kvasinách) omezí výrobu a dále se nebude vyrábět ve dnech 22.12 a 23.12.2008. Další
omezení výroby čekalo na zaměstnance o Vánocích s dvoutýdenní odstávkou, které bylo
dle informací automobilky plánované. Automobilka také sdělila, že pravděpodobnost
dalšího omezení výroby je dost vysoká. Jelikož poptávka po vozech Škoda byla stále velmi
nízká, oznámila Škoda Auto, že dojde k dalšímu omezení a zastavení výroby , a to dne 10.
října a v posledním týdnu měsíce října. Automobilka sdělila, že vyrobí do konce roku
o 13 000 vozů méně. Tím zaměstnanci společnosti Škoda Auto zůstávali doma z důvodu
překážky v práci na straně zaměstnavatele a dle zákoníku práce jim náležela mzda ve výši
60% průměrného výdělku, který je počítán ze mzdy dosažené zaměstnancem za uplynulé
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kalendářní čtvrtletí. Pro zaměstnance odbory OS KOVO vyjednaly s firmou Škoda Auto
náhradu mzdy ve výši 75 % průměrné mzdy.
Omezení produkce ve Škoda Auto dopadlo především na integrované firmy a přímé
dodavatele. Nejvíce zasaženou integrovanou firmou, které se dotkly dopady krize byla
firma Johnson Controls (výrobce a dodavatel autosedaček).Takto zasažené firmy přišly
v době omezení výroby o zakázky a musely tak v daných termínech také poslat
zaměstnance domů.
5.1.2 Optimalizační program Scout
Proti dopadům ekonomické krize představilo představenstvo Škoda Auto vedoucím
pracovníkům optimalizační program s názvem „Scout“, který byl spuštěn v pátek
14.11.2008 a měl reagovat na negativní vývoj na automobilových trzích, na zvyšující se
konkurenci a na celosvětovou finanční krizi. Cílem programu Scout bylo udržet společnost
Škoda Auto na předním místě v automobilovém průmyslu a zajistit firmě a zaměstnancům
budoucnost. Jednotlivé fáze programu, který měl trvat od listopadu 2008 po celý rok 2009
a bezpochyby i část roku 2010, jsou primárně zaměřeny na zvýšení prodeje a tržeb a s tím
spojenou optimalizací nákladů ve všech směrech. Pro jednotlivé oblasti a oddělení to
znamenalo zaměřit se s ještě větší intenzitou na stávající aktivity, a zvážit jak by mohly
„již dobré věci fungovat ještě lépe“ a společnými silami tak docílit toho, aby se dosáhlo
větší efektivity. Důležitá je také schopnost financovat další růst firmy Škoda Auto, včetně
vývoje nových modelů, z vlastních zdrojů. Optimalizace se týkala i zahraničních projektů
spojených se Škoda Auto. Cíle, které si firma v programu Scout vytyčila, jsou měřitelné
a konkrétní.

5.1.3 Další omezování výroby a možné propouštění ve Škoda Auto
Firma Škoda Auto avizovala začátkem listopadu další omezení výroby vzhledem ke
klesajícím automobilovým trhům především v západní Evropě, které se týkalo zrušení
všech pátečních směn do konce roku 2008. Jednalo se celkově o omezení 7 pracovních
pátku od 14.11 do 19.12.2008. Zaměstnancům byla firmou navrhnuta opět náhrada ve výši
60% průměrné mzdy, s tím odbory zásadně nesouhlasily a požadovaly náhradu jako
v minulých odstávkách ve výši 75 % průměrné mzdy. 6. listopadu však odstartovalo
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kolektivní vyjednávání mezi automobilkou Škoda Auto a odbory, kde se podařilo na měsíc
listopad zajistit zaměstnancům, kteří budou z důvodu překážky v práci ze strany
zaměstnavatele doma, náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Tyto odstávky
výroby se týkaly především zaměstnanců z výroby (montážní linky, lisovny, lakovny,
údržeb aj.) nikoliv tedy zaměstnanců z řad technických popř. kancelářských.
Firma také přišla s tím, že část zaměstnanců by mohla v rámci omezení produkce
absolvovat určitá školení popř. rekvalifikace. Odbory tento návrh ale kritizovaly, jelikož si
neuměly představit, jak by se školila například celá směna najednou. V každém případě by
to muselo být dobrovolné a smysluplné školení a muselo by dojít ke spravedlivému
rozdělení zaměstnanců tak, aby to pro ně mělo význam.
Konec roku 2008 znamenal pro Škoda Auto a odbory jednání o kolektivní smlouvě. Dle
informací odborů bylo na kolektivním vyjednávání na rok 2009 řešena také problematika
zaměstnanosti. Krize, která se ve Škoda Auto projevila ke konci roku, neměla doposud
dopady do kmenového personálu. Ve firmě tak zavládl strach u zaměstnanců, že přijdou
o práci. Odbory však upozornily, že jsou nastaveny mechanizmy, které v těchto situacích
chrání kmenový personál. Společnost Škoda Auto byla tedy nucena snížit stavy tzv.
agenturních zaměstnanců, kterých při prvních omezeních výroby propustila přes 700.
Některé personální agentury dle informací automobilky a počtu omezení výroby vyjádřily
obavy, jak tyto delší odstávky výroby přežijí. Ještě v červenci bylo ve Škoda Auto
zaměstnáno přes 4 tisíce agenturních pracovníků a na konci měsíce listopadu to byla
zhruba již polovina. Snahou firmy bylo do konce roku snížení počtu agenturních
pracovníků na nulu a obsazení kmenových zaměstnanců na tuto práci.
Odbory informovaly, že se budou snažit udržet zaměstnanost za každou cenu. V případě,
že by došlo z důvodu nízké produkce ke snižování kmenového personálu, tak by to muselo
být především formou dočasného přesunu zaměstnanců na jinou pracovní pozici, ale
nikoliv propouštěním. Pokud by k tomu muselo případně dojít, muselo by se přihlédnout
ke zdravotnímu stavu konkrétního zaměstnance a vždy přitom zachovat jeho mzdové
zařazení.
Ve firmě Škoda Auto zavládl velký strach a panika, když se k zaměstnancům dostala
informace o propouštění. Tuto zprávu uvedl ekonomický list E15 s odvoláním na rozhovor
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s firmou BNV Consulting, která údajně prohlásila, že společnost jedná s automobilkou
o možném snižování personálních nákladů. To dalo této informaci punc důvěryhodnosti
a rychle jí převzala i další média. Firmou se pak začaly šířit různé fámy, zvěsti a různé
obavy nejen slovně ale i e-mailovou poštou. Společnost Škoda Auto popřela informaci, že
by s touto společností spolupracovala a připravovala s ní propouštění. Skutečnost, že
Škoda Auto propouštění nechystá a že se možná jednalo o dezinformaci, se už ale
zaměstnanci v tak velkém a masovém měřítku nedozvěděli. Firma se proto rozhodla podat
žalobu proti této firmě za šíření pomluvy.
Vzhledem ke stále nízkým objednávkám po automobilech v měsíci listopadu a prosinci
čekalo automobilku opětovné omezení výroby , a to již v novém roce 2009. Původně
automobilka plánovala, že výroba nepojede v době od 18. prosince do 6. ledna 2009. To se
ale z důvodu krize v odbytu změnilo a tak zaměstnanci měli volno od 18. prosince do
11. ledna 2009. Pro převážnou část zaměstnanců tak opravdu čekalo více než tři týdny
dlouhého volna, které pro ně bylo nejdelší za poslední roky.

5.1.4 Velké přesouvání zaměstnanců
V rámci snižování agenturního personálu na nulu oznámila automobilka Škoda Auto ještě
před Vánocemi zprávu, že se chystá na tato volná místa dosadit kmenové zaměstnance
a všechny zaměstnance důchodového věku poslat domů. To byl plán automobilky na
zeštíhlení personálních nákladů. V plánu byl přesun cca 900 zaměstnanců na různá
pracoviště, především ve svařovně, v lisovně aj. Odbory zdůraznily, že tento přesun
zaměstnanců bude umožněn pouze tehdy, jestliže firma zaměstnancům zachová tarifní
mzdu i osobní ohodnocení. Další podmínkou byl zdravotní stav jednotlivých zaměstnanců
pro přesun do jiných oblastí. Zaměstnanec mohl jinou pracovní pozici odmítnout, a to
právě ze zdravotních důvodů, které musel doložit. Odbory pro zaměstnance prosazovaly,
aby takovýto přesun platil jen na určitou dobu s možností návratu na původní pracoviště.
První verze přesunů zaměstnanců, která byla ovlivněná dopady ekonomické krize byla
automobilkou řešena již před, ale i během Vánoc. Zaměstnanci Škoda Auto, kteří tuto
informaci o přesunech věděli již před Vánocemi, měli velký strach, obavy a pořád na
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mysli, co je vlastně vůbec po Vánocích čeká, jakou pozici budou zastávat. Tím pro většinu
zaměstnanců byly strávené Vánoce neklidným odpočinkem.

5.1.5 Návrat zaměstnanců po Vánocích
Na tisíce zaměstnanců, kteří se vrátili po Vánocích až 12. ledna do práce po třech týdnech
volna, čekaly velké změny. A to hned první den, kdy byli informováni o přesunech. Byl to
jeden z nejsmutnějších návratů z Vánoc. Zaměstnanci totiž přišli do práce, převlékli se
a přišli k výrobním pásům, které se ale nerozjely. Poté je vyzvali na shromáždění
k informační schůzce o přesunu zaměstnanců, kde jim bylo z řad odborářů sděleno, jak
vypadá situace a dále již představen jmenovitý seznam s přesunem. Ten se v první vlně
týkal především přesunu zaměstnanců do svařovny. Následovaly osobní pohovory se
zaměstnanci, kterým byla předána nabídka nového pracovního zařazení. To se týkalo cca
650 zaměstnanců se kterými byly přesuny řešeny.Tito zaměstnanci mohli nabídku přijmout
hned, nebo si vzít lhůtu pěti dnů na rozmyšlení, po kterou byli doma na průměrné mzdě.
Tito zaměstnanci byli totiž převedeni do tzv. „klidového rekvalifikačního střediska“.
Zaměstnance, kteří souhlasili s přesouváním na jinou práci, čekala nejprve zdravotní
prohlídka a poté zařazování do skupin, které musely projít rekvalifikací. Dále se
v přesunech zaměstnanců řešili tzv. „předdůchodci“, tedy lidé, kteří mají do svého
odchodu do důchodu již velmi nepatrnou část.
Na zaměstnance čekala také další informace, a to, že hned v pátek na ně čeká další
volno, tedy první volno v rámci odstávky roku 2009. Pro zaměstnance platila dohodnutá
náhrada ve výši 75% průměrné mzdy. Na měsíc únor byla zaměstnancům v případě další
odstávky přislíbena platba 50 korun navíc za každou směnu.

5.2

Vývoj v roce 2009 a na začátku roku 2010

Začátkem února se odbory Škoda dohodly s vedením společnosti, na obnovení výroby
během pěti pátku v měsíci únoru a březnu. Tento vývoj byl ovlivněn díky zvýšenému
zájmu německých dealerů o nové vozy Škoda Fabia, které byly podpořeny zavedením
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šrotovací prémie v SRN, která odstartovala od 14. ledna 2009. Po několika dnech zavedení
šrotovného v SRN dorazila první velká objednávka na 12 000 vozů Fabia. Dle informací
od německého importéra se mělo jednat o objednávky dealerů pro konkrétní zákazníky.
Tohoto velkého nárůstu objednávek se ale Škodovka obávala hlavně proto, aby nešlo ze
strany německých dealerů o nějaké spekulace, např. aby nedošlo k nějakým změnám
v programu vlády, který by ztížil možnost získání podpory na koupi nového vozu. V tom
případě by totiž automobilka měla zbytečně plné sklady vozů. Zvýšenou poptávku po
modelech Fabia měli pocítit také zaměstnanci motorárny, kde se vyrábějí motory
především do modelu Fabia s motorizacemi 1 200 ccm3, o které byl díky šrotovnému
největší zájem. Šrotovací prémie v SRN měla takový efekt, že stlačila ceny modelu Fabia
na ceny od 160 tisíc Kč.
I přes výše popsaný nepříznivý vývoj byla v polovině února uzavřena dohoda mezi odbory
OS KOVO a vedením automobilky o navýšení mezd. Ta začala platit od 1.4.2009
a zahrnovala jednorázovou platbu ve výši 2000 korun každému tarifnímu zaměstnanci
a dále navýšení mezd od 1.4. o 3 % a o dalších 1,8 % od 1.10.2009. Dále bylo dohodnuto
navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 50 Kč na celkových 550 Kč. O další části
odměny – variabilním bonusu se zaměstnanci dozvěděli až v polovině dubna, tedy po
spočítání výsledků hospodaření za rok 2008. Do výplaty jim za měsíc duben přišla navíc
částka 9 428 Kč.
V tu dobu již automobilka, tedy hlavně výroba Fabií, jela naplno, a to především díky
zavedení šrotovného v SRN a ostatních evropských zemích. Do mladoboleslavského
závodu muselo dokonce přijet pomoci 350 zaměstnanců z bratislavského závodu VW.
Důvodem bylo dubnové navýšení výroby Fabií z 880 na 1000 vozů za den. V květnu
stoupla výroba Fabií dokonce na 1150 vozů denně a později až na 1 200 vozů denně.
I výroba ostatních modelů se zvyšovala a tak byli opět přijímání agenturní zaměstnanci.
I přes to ale Škodě Auto klesl zisk za první čtvrtletí na 312 milionů korun. Krizi měly
v roce 2009 pomoci překonat dva nové modely – již představený Yeti, který se na silnice
měl dostat na začátku prázdnin a dále nový Superb Combi, který měl být uveden na trh. Ve
třetím čtvrtletí automobilka pokračovala v pozitivním vývoji. Byly zavedeny i výjimečné
sobotní pracovní směny a počet agenturních zaměstnanců dosahoval v červenci počtu

-43-

3 021. Poslední čtvrtletí roku 2009 ale přineslo opět snížení výroby a tím pádem i strach
agenturních zaměstnanců o práci. To bylo způsobeno ukončením šrotovného v SRN.
V říjnu byla ohlášena dvoudenní odstávka výroby a začalo se mluvit o přesunech
zaměstnanců. Odbory OS KOVO začaly s automobilkou vyjednávat o zavedení tzv.
flexikont. To znamená, že pokud nebude pro zaměstnance práce, zůstanou doma aniž by to
mělo dopad na jejich mzdu a chybějící směny si poté odpracují pokud se zvýší odbyt.
Flexikonta začala ale fungovat až od ledna 2010. V listopadu se bohužel naplnily nejhorší
obavy a firma potvrdila snížení výroby Fabií na dvě směny a s tím související přesuny
zaměstnanců. Dále byly oznámeny další odstávky v prosinci a v prvním čtvrtletí roku
2010. Jak se ale zdá, krize začala odeznívat a poptávka po vozech Škoda v prvním čtvrtletí
roku 2010 nečekaně narostla obrovským skokem tak, že v březnu dosáhla automobilka
rekordního měsíčního prodeje.

5.3

Hospodaření společnosti Škoda Auto

5.3.1 Rok 2007
Pro společnost Škoda Auto rok 2007 znamenal především vysoké tržby, které dosáhly
hodnoty 222 mld. Kč, a to znamená meziroční nárůst ve výši 9 %. Tento pozitivní vývoj
byl ovlivněn pokračující a dobře zvolenou strategií společnosti a dále pokračující
optimalizací nákladové struktury a procesů. Na celkových tržbách se z 88,3 % podílely
vozy, dále z 6,9 % originální díly a příslušenství, 3,0 % tvořily dodávky dílů a komponentů
do společnosti Volkswagen, a na zbylých 1,8 % se podílely tržby za ostatní zboží a služby.
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby zaznamenaly meziroční nárůst ve výši 6,5 %
na celkových 185,5 mld. Kč. Tento růst nákladů byl ovlivněn růstem objemů vyrobených
vozů a růstem cen vstupů na světových trzích (ocele, drahých kovů, ropy aj.). Meziroční
pokles ve výši 2,7 % byl zaznamenán v poměru tržeb k nákladům na prodané výrobky,
zboží a služby. Tento vliv měl za následek zlepšení hrubého zisku, který se zvýšil o 8,5
mld. Kč a dosáhl tak celkové hodnoty 36,5 mld. Kč.
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Provozní výsledek společnosti dosáhl v roce 2007 hodnoty 19,8 mld. Kč, a to znamená
meziroční nárůst o 35,5 %) na hodnotu 5,2 mld. Kč. Nové rekordní výše dosáhl
konsolidovaný zisk společnosti před zdaněním ve výši 19,9 mld. Kč (meziročně +39,9 %)
a celkový konsolidovaný zisk po zdanění dosáhl hodnoty 16,0 mld. Kč, to znamenalo
zlepšení o 44,5 %. Tím si společnost Škoda Auto v roce 2007 zvýšila růst výkonnosti
a finanční stabilitu.

5.3.2 Rok 2008
Společnost Škoda Auto již v průběhu roku 2008 zaznamenala klesající zisk, který byl
ovlivněn již zmíněným posilováním domácí měny vůči všem významným světovým
měnám. Tím došlo k negativnímu ovlivnění hospodářského výsledku. Škoda Auto
oznámila, že ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2007 je aktuální provozní výsledek zatížen
kurzovými efekty ve výši přibližně 1 mld. Kč. Tento vývoj znamenal, že česká měna silně
omezovala šance českých podniků na export.
Společnost Škoda Auto uzavřela rok 2008 s tržbami ve výši 200,2 mld. Kč, což
v porovnání s rokem 2007 znamenalo snížení o 9,8 %. Pokles tržeb byl z největší části
ovlivněn nepříznivým vývojem směnného kurzu. Největší část na celkových tržbách
společnosti měly ve výši 87,7 % vozy, originální díly a příslušenství se podílely ve výši
7,4 %, dodávky dílů do společnosti koncernu Volkswagen činily 3,2 % a zbylých 1,7 %
bylo představováno tržbami za ostatní zboží a služby. K dalšímu snížení v roce 2008 došlo
u nákladů na prodané výrobky, zboží a služby, které poklesly o 14 mld. Kč, to znamenalo
meziroční pokles o 7,5 %, přestože pokles produkce byl pouze 2,7 %. Rok 2008 znamenal
pro společnost Škoda Auto optimalizaci nákladové struktury, která byla podpořená
nastartováním podnikového programu Scout, který reaguje na negativní vývoj
ekonomického prostředí.
Provozní výsledek v roce 2008 vykazoval hodnotu 13,6 mld., a to znamenalo snížení
o 31,2 %. Kč. Zisk před zdaněním dosáhl hranice 13,4 mld. Kč, a to představuje snížení
o 506 milionu Kč. Zisk po odečtení daně z příjmu dosáhl výše 10,8 mld. Kč, což znamená
meziroční rozdíl ve výši 5,2 mld. Kč.
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5.3.3 Rok 2009
Pro společnost Škoda Auto znamenal rok 2009 především pokles odbytu vozů vzhledem
k stále přetrvávajícím nepříznivým vlivům celosvětového vývoje automobilových trhů, a to
ovlivnilo i celkové hospodaření společnosti Škoda Auto.
V roce 2009 společnost dosáhla tržeb ve výši 187,9 mld. Kč, a to znamenalo pokles o 12,3
mld. Kč v porovnání s rokem 2008. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely vozy ve
výši 85,6 %, tržby za originální díly a příslušenství ve výši 8,1 %, dále dodávky dílů do
koncernu Volkswagen ve výši 4,6 % a na zbylých 1,7 % se podílely tržby za ostatní zboží
a služby. Co se týče nákladů na prodané výrobky, zboží a služby u nich došlo také
k poklesu na celkových 166,2 mld. Kč, meziročně o 3,0 % ve srovnání s rokem 2008.
Tento pokles nákladů byl ovlivněn poklesem poptávky po vozech Škoda. Snížení tržeb, ale
také nákladu, mělo negativní vliv především na finanční veličiny jako např. hrubý zisk.
Ten se v tomto roce dostal na hodnotu 21,6 mld. Kč, a to představovalo pokles o 24,8 %.
K velkým poklesům patřil v roce 2009 také provozní výsledek společnosti, který klesl na
hodnotu 5,9 mld. Kč (meziročně -56,5 %). Pokles ve výši 8,6 mld. Kč zaznamenal zisk
před zdaněním, který v roce 2009 dosáhl hodnoty 4,7 mld. Kč. Po snížení zisku o daň
z příjmu byl vykázán zisk po zdanění v hodnotě zaokr. 3,5 mld. Kč, a to představuje
meziroční pokles o 68 %.
Tabulka č. 6 Porovnání konsolidovaných rozvah roků 2007, 2008, 2009, v milionech Kč
2007

2008

2009

2008/2007

2009/2008

221 967

200 182

187 858

-9,8%

-6,2%

Náklady na prodané výrobky, zboží a služby

185 474

171 523

166 296

-7,5%

-3,0%

Hrubý zisk

36 493

28 659

21 562

-21,5%

-24,8%

Odbytové náklady

13 201

12 804

13 153

-3,0%

2,7%

Správní náklady

4 207

4 712

4 826

12,0%

2,4%

Ostatní provozní výnosy

4 368

8 826

7 942

102,1%

-10,0%

Ostatní provozní náklady

3 669

6 349

5 601

73,0%

-11,8%

19 784

13 620

5 924

-31,2%

-56,5%

171

262

-667

53,2%

< -100,0%

19 860

13 376

4 702

-32,6%

-64,8%

3 878

2 558

1 240

-34,0%

-51,5%

15 982

10 818

3 462

-32,3%

-68,0%

Třžby celkem

Provozní výsledek
Finanční výsledek
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění

Zdroj: Škoda Auto
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Tento zisk společnost Škoda Auto naposledy vykazovala v roce 2004, kdy zisk po zdanění
činil stejných 3,5 mld. Kč. Od roku 2003 měl zisk po zdanění pro společnost Škoda Auto
růstový trend, který se zastavil v roce 2007 s nejvyšším dosaženým ziskem pro společnost
ve výši necelých 16 mld. Kč. Lze konstatovat, že rok 2007 byl pro Škoda Auto zlomový.
Na druhou stranu je nutné také podotknout, že i přes silné dopady ekonomické krize
v automobilovém průmyslu v podobě oslabení poptávky po vozech, zvyšujících se cen
nerostných surovin, silného kurzu české koruny si společnost Škoda Auto v roce 2009
vydobyla kladný zisk a je tím tedy v plusových číslech, oproti jiným automobilkám,
kterým krize způsobila nemalé finanční problémy.

5.4

Výroba vozů Škoda

5.4.1 Rok 2007
V roce 2007 došlo k úspěšnému zavedení sériové výroby nové generace modelu Škoda
Fabia, dále k maximálnímu využití výrobních kapacit a rozšíření zahraničních projektů
o další regiony. To vše vedlo k rekordním objemům výroby společnosti Škoda Auto.
Celkově se v roce 2007 vyrobilo 623 291 vozů, a to znamenalo meziroční nárůst o 12 %
a zároveň novou rekordní úroveň v historii společnosti Škoda Auto.
Rok 2007 se nesl ve znamení zajištění sériové výroby druhé generace nejmenšího modelu,
který automobilka již od roku 2001 vyrábí.

Obr. 3 Nový model Škoda Fabia, Fabia Combi
Zdroj: Škoda Auto
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5.4.2 Rok 2008
V roce 2008 měla společnost Škoda Auto v plánu pokořit rekordní počty vyrobených vozů
z roku 2007, a to celkem na 700 000 automobilů. Tento plán někteří manažeři společnosti
viděli poněkud nerealisticky a sdělili, že Škoda Auto bude ráda, pokud se jí podaří prodat
stejné množství vozů jako v roce 2007.
Ve skutečnosti se v roce 2008 vyrobilo na všech výrobních linkách společnosti Škoda Auto
celkem 606 614 vozů. Meziročně tak byla produkce společnosti snížena o 2,7 %
z 623 291 vozů v roce 2007. Tento pokles byl ovlivněn světovou finanční krizí, snížením
poptávky, ale také omezením výrobního programu na konci roku.
Největší záležitostí v roce 2008 ve Škoda Auto byl náběh nové, již druhé generace
vlajkové lodi automobilky - modelu Škoda Superb. Svého předchůdce nový model Superb
nahradil na výrobních linkách v závodu v Kvasinách již v březnu. Tento model zaznamenal
i přes generační obměnu nejvyšší procentní nárůst výroby o 27,8 % na rekordních 27 264
vozů. Druhou záležitostí bylo uvedení faceliftované verze modelu Škoda Octavia, kterých
bylo v ČR v roce 2008 vyrobeno 198 827 (meziroční pokles oproti roku 2007 ve výši
4,7 %).

Obr. 4 Nový model Škoda Superb
Zdroj: Škoda Auto

Společnost Škoda Auto kromě výrobních a montážních závodu v České republice
disponuje montážními závody v indickém Aurangabadu a ruské Kaluze. K tomu také
spolupracuje s partnerskými závody v Solomovou na Ukrajině, v Sarajevu v Bosně
a Hercegovině a Usť-Kamenogorsku v Kazachstánu. K tomu jsou navíc od měsíce března
využívány i výrobní kapacity v Bratislavském závodě Volkswagen v sousedním
Slovensku.
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5.4.3 Rok 2009
Největší novinkou pro společnost Škoda Auto v roce 2009 bylo úspěšné uvedení zcela
nové modelové řady Škoda Yeti, která se jako studie představila veřejnosti na ženevském
autosalonu v roce 2005. A přesně po čtyřech letech od uvedení studie představila Škoda
Auto na ženevském autosalonu již konečnou verzi tohoto lehkého terénního vozu Škoda
Yeti. Škodovka původně plánovala představení modelu až na zářijový termín, kdy se koná
autosalon ve Frankfurtu. Model byl ale již připravený, odzkoušený a proto nic nebránilo
tomu, aby byl Yeti představen dříve. Škoda Auto s tímto modelem poprvé v historii
vstoupila do segmentu SUV (Sport Utility Vehicle), se kterým neměla do té doby žádnou
zkušenost a z toho důvodu se i obávala, jak na tento model budou zákazníci pohlížet, zda
tento model nebude v době probíhající krize pro společnost Škoda Auto krokem zpět.
Model Yeti se začal prodávat zákazníkům v červenci 2009.
První polovina roku 2009 se nesla především v přípravě zavedení sériové výroby modelu
Škoda Yeti. Faceliftovou úpravou prošly také modely Octavia RS a Octavia Scout. Druhou
velmi důležitou záležitostí v roce 2009 pro společnost Škoda Auto bylo příprava a spuštění
výroby nové generace modelu Škoda Superb v provedení Combi. Tento projekt byl již
dlouhou dobu společností řešen a bylo s ním počítáno již při první generaci tohoto modelu.
Nakonec dostal zelenou a v měsíci říjnu roku 2009 proběhlo úspěšné zavedení tohoto
modelu.

Obr. 5 Nový model Škoda Yeti a model Škoda Superb Combi
Zdroj: Škoda Auto

Společnost Škoda Auto v roce 2009 vyrobila celkem 522 542 vozů, to představuje
meziroční pokles o 13,9 %. Díky zavedení šrotovného na významných trzích Evropy
v roce 2009 došlo ke zmírnění poklesu výroby ve srovnání s rokem 2008. Pokud by tato
podpora vlády v zemích Evropy neproběhla, propad poklesu výroby by byl mnohonásobně
vyšší.
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Pro Škoda Auto byl rok 2009 významný také vzhledem k rozšiřování zahraničních závodů.
Ve společném závodě ve VW v ruské Kaluze byla spuštěna výroba vozů Škoda Octavia.
Zcela nový závod byl otevřen v Indii v městě Pune, kde se mimo vozidel Volkswagen
vyrábí také model Škoda Fabia. Škoda Auto vyrábí, kromě již zmiňovaných výrobních
a montážních závodů, také na Ukrajině, v Kazachstánu, popř. na Slovensku a na základě
licenční smlouvy s Volkswagenem i v Číně v závodě SVW v Šanghaji.
Tabulka č. 7 Přehled vyrobených vozů Škoda Auto
2007
Fabia
Fabia Combi (včetně Praktik)
Fabia Sedan
Fabia II. (včetně CKD Indie)
Fabia II. Combi
Fabia celkem
Roomster
Praktik
Roomster celkem
Octavia Tour
Octavia Tour Combi
Octavia Tour celkem
Octavia
Octavia Combi
Octavia celkem
Yeti
Superb
Superb II.
Superb II. Combi
Superb Celkem
Celkem koncernové značky

Celkem vyrobených vozů

33 296
74 053
13 137
118 770
4 413
243 669
69 637
6 238
75 875
58 388
14 692
73 080
101 891
106 957
208 848
21 339
21 339
480

623 291

2008
12
2 844
140 890
100 856
244 602
43 247
6 288
49 535
72 233
11 520
83 753
94 117
104 710
198 827
5 836 21 428
27 264
2 633

606 614

2009
151 733
78 616
230 349
39 665
2 650
42 315
22 396
10 171
32 567
67 177
92 697
159 874
19 672

2008/2007 2009/2008

32 925
1 943
34 868
2 897

18,6%
2185,4%
0,4%
-37,9%
0,8%
-34,7%
23,7%
-21,6%
14,6%
-7,6%
-2,1%
-4,8%
-72,7%
27,8%
448,5%

7,7%
-22,1%
-5,8%
-8,3%
-57,9%
-14,6%
-69,0%
-11,7%
-61,1%
-28,6%
-11,5%
-19,6%
53,7%
27,9%
10,0%

522 542

-2,7%

-13,9%

Zdroj: Škoda Auto

Velký nárůst výroby vozů byl v roce 2009 zaznamenán v partnerských závodech, kde bylo
vyrobeno, popř. smontováno dohromady 154 170 vozů, což představuje nárůst o 43,6 %,
v roce 2008 to bylo celkem přes 107 tisíc vozů. Nárůst vyrobených vozů téměř o 140 %
zaznamenala výroba na základě licenční smlouvy s VW v čínské Šanghaji, kde bylo
vyrobeno celkem 131 779 vozů, přičemž v roce 2008 to bylo pouze necelých 56 tisíc vozů.
V tomto závodě se vyrábějí modely Škoda Fabia, Škoda Octavia a nově od tohoto roku
i model druhé generace Škoda Superb.
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Tabulka č. 8 Přehled vyrobených nebo smontovaných vozů v partnerských závodech
2008/2007

2009/2008

2007

2008

2009

Bosna a Hercegovina
Ukrajina
Kazachstán
Slovensko
Čína

2 579
23 337
1 557
38 664

2 720
30 172
281
18 278
55 920

3 546
179
18 666
131 779

5,5%
29,3%
-82,0%
44,6%

-88,2%
-36,3%
2,1%
135,7%

Celkem

66 137

107 371

154 170

62,3%

43,6%

Zdroj: Škoda Auto

5.5

Prodeje společnosti Škoda Auto

5.5.1 Rok 2007
Mladoboleslavská společnost Škoda Auto v roce 2007 zaznamenala rekordní počty
celosvětově prodaných vozů na 36 světových trzích, kdy zákazníkům dodala celkem
630 032 vozů, a to představuje meziroční přírůstek o 14,6 % oproti roku 2006. Tím si
společnost Škoda Auto jednoznačně obhájila vedoucí pozici na domácím trhu s osobními
vozy.

5.5.2 Rok 2008
Společnost Škoda Auto i navzdory citelnému poklesu poptávky na klíčových trzích prodala
zákazníkům celkově 674 530 vozů. Tím opětovně dokázala předčít rekordní objemy
prodaných vozů dosažených v roce 2007 a udržet si svou silnou pozici na trhu
s automobily. Meziročně došlo k nárůstu prodaných vozů o 7,1 % a novému prodejnímu
rekordu automobilky. Vozy značky Škoda slaví ve světě stále většího úspěchu, a to hlavně
díky atraktivnímu designu, technickým řešením, koncernové kvalitě, ale také spolehlivosti
vozů. Na těchto a dalších aspektech společnost Škoda Auto neustále pracuje a snaží se
dosahovat stále lepších výsledků, což se jí vrací v podobě zvyšování prodejů. Vždyť
spokojenost zákazníků by měla být pro Škoda Auto tím nejdůležitějším faktorem.
Společnost Škoda Auto si i v roce 2008 udržela svou silnou pozici na trhu v České
republice, jakož i v regionu střední Evropy. Ve východní Evropě, kde bylo prodáno
zákazníkům celkem 123 630 vozů, došlo k velmi podstatnému zvýšení prodejů, a to
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meziročně o 30,1 %. Nejvíce prodejů a tím tedy nejsilnějším expandujícím trhem bylo
Rusko, kde se prodeje vyšplhaly na celkových 50 733 vozů a tím došlo téměř ke
ztrojnásobení prodejů. Tržní podíl zde dosáhl 1,9 %. Dalším trhem v tomto regionu, který
zaznamenal meziročně navýšení o 25,2 % i přes omezení v důsledku krize byla Ukrajina,
kde bylo prodáno celkem 28 524 vozů.
V západní Evropě došlo v roce 2008 k dramatickému poklesu celkových trhů, a to zejména
v druhé polovině roku. Bylo zde prodáno celkem 315 571 vozů, a to znamenalo meziroční
pokles 3,6 %. Na druhou stranu se v tomto nejsilnějším odbytišti podařilo společnosti
Škoda Auto zvýšit tržní podíl o 0,1 % na celkových 2,3 % v roce 2008. Co se týče
samotných prodejů, bylo nejvíce automobilů dodáno do SRN, a to 121 277, to značí nárůst
o 2,2 %. K největším poklesům prodejů v západní Evropě přispěla Velká Británie s počtem
37 072 prodaných vozů, a to je meziroční pokles o 8,3 %, tržní podíl zde činil 1,7 %.
Pokud bychom vzali v porovnání region Zámoří a Asie, došlo v těchto oblastech
k výraznému růstovému potenciálu prodejů vozů Škoda Auto, a to k největšímu ze všech
již porovnávaných regionů. Prodeje zákazníkům zde dosáhly hodnoty celkem 104 245
vozů, což je ve srovnání s předchozím rokem 2007 nárůst prodejů o 117 %. S počtem
59 284 prodaných vozů si Čína potvrdila pozici největšího a nejsilnějšího trhu v této
oblasti a tím se také stala hned za Německem druhým objemově největším trhem. Dalším
velmi významným a silným trhem byla Indie, kde bylo zákazníkům dodáno celkem 16 051
vozů, a to znamenalo nárůst o 31,9 % oproti roku 2007. Společnost Škoda Auto je na
indickém trhu jedna z nejsilnějších evropských automobilek.

5.5.3 Rok 2009
I přes velmi obtížné podmínky na automobilových trzích dosáhla společnost Škoda Auto
v roce 2009 jako jedna z mála automobilek prodejního rekordu. Škoda Auto celkově
dodala svým zákazníkům 684 226 vozů, a to představuje nárůst prodejů o 1,4 % oproti
roku 2008. Nejvíce prodejů dle regionu bylo zaznamenáno v Zámoří a Asii, kde prodeje
vzrostly celkem o 52,2 %. Na druhé straně největší propad prodejů v roce 2009 byl
zaznamenán ve východní Evropě s poklesem o 51,1 %.
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Co se týče prodejů ve střední Evropě, bylo zde prodáno celkem 119 923 vozů, a to
představuje meziroční pokles o 8,5 %. K výrazným poklesům prodejů došlo v roce 2009 na
Slovensku, kde bylo prodáno celkem 14 613 vozů, to znamená pokles meziročně o 17,9 %.
Zajímavosti je, že na Slovensku na rozdíl od České republiky byla v minulém roce 2009
schválena a zavedena šrotovací prémie, která ale pochopitelně podpořila především
prodeje domácích automobilových výrobců, jakým je Kia a Hyundai. Další zemí, která
zaznamenala velký pokles prodejů bylo Maďarsko. V této zemi došlo v roce 2009
k poklesu o 56,4 % na celkových 5 234 vozů. Naopak nárůst prodejů o 12,7 % ve střední
Evropě byl zaznamenán v Polsku, kde bylo prodáno celkem 38 305 vozů.
Východní Evropa v rámci prodejů vozů Škoda Auto v roce 2009 dopadla velice špatně,
a to z důvodu dopadů ekonomické krize. V porovnání s rokem 2008 byl v tomto regionu
zaznamenán pokles prodejů o 51,1 %. Celkem bylo zákazníkům dodáno 60 464 vozů.
K velkému poklesu prodejů došlo v roce 2009 v Rusku, kde bylo prodáno 33 000 vozů,
což představuje meziroční pokles o 34,9 %. Ale i přesto patří ruský trh k největším ve
východní Evropě. Tržní podíl vozů Škoda dosáhl v Rusku v minulém roce 2,45 % (rok
2008 byl 1,85 %), a to je nárůst o celkem 31,2 %. Další zemí s poklesem prodejů o 77,1 %
a prodejem 6 533 vozů v minulém roce byl Ukrajinský trh, kde v první polovině roku došlo
k propadu ekonomiky a teprve na konci roku došlo k jejímu oživení. I ostatní země
východní Evropy byly zasaženy dopady ekonomické krize, a to se projevilo především
v poklesech prodejů. Např. Rumunsko prodalo 8 913 vozů (–61,1 %), Srbsko prodalo
2 740 vozů (–39,9 %), v Bosně a Hercegovině bylo prodáno 2 380 vozů (–30,0 %).
Západní Evropa v roce 2009 zaznamenala růstový prodej oproti střední a východní Evropě.
Celkem zde bylo prodáno 345 185 vozů, a to značí meziroční nárůst prodejů o 9,4 %.
Prodeje společnosti Škoda Auto taktéž přispěly k zvýšení tržního podílu, který vzrostl na
2,5 %, v roce 2008 to bylo 2,3 %. Nárůst prodejů vozů Škoda v západní Evropě byl
ovlivněn podpůrnými opatřeními vlád, a to především šrotovací prémií, která byla
implementována do většiny západoevropských států. Nejlepší prodejní výsledky a tím tedy
největšího efektu této šrotovací prémie bylo zaznamenáno v SRN, kde bylo prodáno
celkem 162 328 vozů, což představuje nárůst prodejů o 44,3 % oproti roku 2008. Šrotovací
prémie je dále popsána v kapitole 5.
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Nejvyšší nárůst prodejů vozů Škoda byl v roce 2009 zaznamenán v regionu zámoří a Asie,
kde došlo k výraznému růstovému potenciálu. V tomto regionu bylo v minulém roce
prodáno celkem 158 654 vozů, a to představuje nárůst prodejů meziročně o 52,2 %.
Obrovský nárůst prodejů o 106,7 % na celkových 122 556 prodaných vozů zaznamenala
Čína, která zaujala místo největšího odbytového trhu společnosti Škoda Auto a tím si také
obhájila pozici druhého objemově nejsilnějšího trhu. Silným odbytištěm je i Indie, kde se
v minulém roce prodalo 14 535 vozů, což znamená meziroční pokles prodejů o 9,4 %.
Tabulka č. 9 Přehled prodaných vozů podle regionů
2008/2007

2009/2008

2007

2008

2009

142 483

131 084

119 923

-8,0%

-8,5%

Východní Evropa

95 032

123 630

60 464

30,1%

-51,1%

Západní Evropa

327 222

315 571

345 185

-3,6%

9,4%

65 295

104 245

158 654

59,7%

52,2%

630 032

674 530

684 226

7,1%

1,4%

Střední Evropa

Zámoří / Asie

Celkem prodaných vozů Škoda
Zdroj: Škoda Auto

Pro porovnání přikládám tabulku prodejů vozů Škoda dle nejvyšších prodejních výsledků
dosažených v roce 2009.
Tabulka č. 10 Přehled zemí dle nejvyšších prodaných vozů Škoda v roce 2009
2007

2008

2009

630 032

674 530

684 226

7,1%

1,4%

112 452

112 504

162 328

0,0%

44,3%

Čína

27 325

59 284

122 556

117,0%

106,7%

Česká republika

66 806

58 001

56 504

-13,2%

-2,6%

Rusko

27 535

50 733

33 002

84,2%

-34,9%

Celkem prodaných vozů Škoda
Německo

2008/2007

2009/2008

Velká Británie

40 430

37 072

36 012

-8,3%

-2,9%

Polsko

33 210

33 986

38 305

2,3%

12,7%

Ukrajina

22 775

28 524

6 533

25,2%

-77,1%

Rumunsko

24 015

22 937

8 913

-4,5%

-61,1%

Itálie

19 103

20 809

18 215

8,9%

-12,5%

Španělsko

26 920

19 519

16 906

-27,5%

-13,4%

Francie

19 404

19 480

20 313

0,4%

4,3%

Slovensko

19 358

17 809

14 613

-8,0%

-17,9%

Rakousko

16 012

16 700

17 500

4,3%

4,8%

Indie

12 170

16 051

14 535

31,9%

-9,4%

Belgie

14 001

14 130

12 358

0,9%

-12,5%

Zdroj: Škoda Auto
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Škoda Auto v minulém roce nejvíce prodávala vozy Škoda Octavia, kterých bylo prodáno
celkem 273 590 vozů, což znamená nárůst prodejů o 2,4 %. Druhým nejprodávanějším
modelem byla Škoda Fabia, kterých se v minulém roce prodalo díky enormní poptávce po
malých vozech v západní Evropě, způsobené zavedením šrotovného, celkem 264 173. To
představuje meziroční nárůst o 7,1 %. Třetím nejprodávanějším se stal model Škoda
Roomster, u kterého došlo k poklesu prodejů o 17,9 % na celkových 47 152 vozů. Tento
pokles byl ovlivněn negativním vývojem v segmentu malých MPV vozů. Naopak nárůstu
prodejů o 73,7 % dosáhl nejprestižnější a největší model společnosti, a to model Škoda
Superb, kterého se v minulém roce prodalo celkem 44 548. Hned za ním se umístil model
Octavia Tour s celkovým prodejem 43 475 vozů. Model Yeti, který se začal prodávat až
v druhé polovině roku a byl zákazníky velmi příznivě přijat se s celkovými prodeji 11 018
vozů umístil na posledním místě. Model Yeti je prvním modelem značky Škoda Auto
v dynamicky rostoucím segmentu kompaktních SUV, tedy sportovně užitkových vozů.
Tabulka č. 11 Přehled prodejů vozů Škoda dle model v roce 2007, 2008, 2009
Model Fabia

2007

2008

2009

2008/2007

2009/2008

232 890

246 561

264 173

5,9%

7,1%

Model Roomster

66 661

57 467

47 152

-13,8%

-17,9%

Model Octavia Tour

72 529

77 590

43 745

7,0%

-43,6%

Model Octavia

237 422

267 267

273 590

12,6%

2,4%

Model Superb

20 530

25 645

44 548

24,9%

73,7%

-

-

11 018

-

-

630 032

674 530

684 226

7,1%

1,4%

Model Yeti

Celkem prodaných vozů
Zdroj: Škoda Auto

5.6

Anketa „Auto roku v České republice“

V minulém roce slavila společnost Škoda Auto úspěch s modelem Škoda Superb, který
získal titul „Auto roku 2009 v České republice“. Tato anketa s názvem „Auto roku v České
republice“

se

každoročně

pořádá

Svazem

dovozců

automobilů

a

Sdružením

automobilového průmyslu, který vyhlašuje celkem 5 vítězů v různých kategoriích. I letos
slavila společnost Škoda Auto úspěch, když získala první místo v kategorii lehkých
terénních vozů se svým novým SUV modelem Škoda Yeti, který získal titul „Auto roku
2010 v České republice.
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6

Vládní balíčky na podporu automobilového průmyslu

6.1

Vládní pomoc automobilkám v USA

Stejně tak jako většinu světových automobilek, postihla světová ekonomická krize v roce
2008 i tzv. Velkou trojku (General Motors, Chrysler a Ford). General Motors a Chrysleru
hrozil dokonce bankrot, a to by pro ekonomiku USA znamenalo velkou zátěž, a to hlavně
kvůli tomu, že na automobilky je navázáno obrovské množství dodavatelů a každé desáté
pracovní místo v USA spadá pod automobilový průmysl.V prosinci roku 2008 byl proto
Sněmovnou reprezentantů schválen návrh na pomoc tzv. Velké trojce ve výši 14 mld.
USD, které pocházeli z fondu ministerstva energetiky (původně měl fond sloužit pro
podporu vývoje úsporných a ekologických vozů). Za finanční pomoc ale vláda požadovala,
že se stát stane největším akcionářem automobilek a bude

dohlížet na jejich

restrukturalizaci. Tento návrh ale neprošel Senátem, protože odbory nesouhlasily se
snížením platů zaměstnanců tak, jak to požadovali republikáni.
General Motors nakonec získala vládní pomoc ve výši 52 mld. USD. Z toho výše půjček
byla 6,7 mld. USD, za zbytek peněz získala vláda podíl v podniku, což představuje 61 %
akcií. Kanadská vláda automobilce poskytla pomoc ve výši 9,5 mld. USD. Z toho výše
půjček byla 1,4 mld. a zbytek Kanadě zajistil 12 % podíl v podniku. Díky této pomoci
mohla GM opustit bankrotový režim a začala s restrukturalizací, která měla zahrnovat
i prodej některých menších značek spadajících pod GM.
Automobilka Chrysler získala na začátku roku 2009 vládní pomoc ve výši 4 mld. USD,
díky které nemusela prodávat své jednotlivé značky ani závody. V únoru dokonce padl
návrh na fúzi s GM, to ale GM odmítla s tím, že se musí sama starat o své přežití. Nakonec
Chrysleru pomohl Italský Fiat. Americká vláda slíbila Chrysleru další pomoc ve výši až
6 mld. USD pokud uzavře s Fiatem partnerství. 30. dubna 2009 podepsal Chrysler a Fiat
dohodu o spolupráci. Poté musel Chrysler projít řízeným bankrotem. Na začátku června
pak byl soudem schválen prodej Chrysleru Fiatu. USA a Kanada mají v Chrysleru 12 %
podíl.
Automobilka Ford naštěstí od americké vlády pomoc nepotřebovala, a to hlavně díky
prodeji Jaguaru a Land Roveru indické společnosti Tata Motors a dále díky prodeji značky
Volvo čínské automobilce Geely.
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Co se týče dalších vládních podpor automobilového průmyslu v USA, bylo v plánu
urychlit nákup automobilů pro vládu a dále došlo k plánování půjček pro domácnosti na
nákup osobních automobilů. Dalším opatřením mělo být zavedení daňové úlevy na nové
automobily.

6.2

Šrotovné

Šrotovné, neboli šrotovací prémie, slouží hlavně ke zmírnění dopadů ekonomické krize na
automobilový průmysl. V zemích, kde byla tato prémie zavedena, dostal zákazník při
koupi nového automobilu a současné likvidaci toho starého, neekologického, finanční
příspěvek od státu. Tento příspěvek se pohyboval v rozmezí od 500 EUR až do 2500 EUR
v závislosti na zemi, kde bylo šrotovné vypláceno.
Nyní si pojďme řici jaké výhody a nevýhody šrotovné skýtá. Mezi hlavní výhody
šrotovného patří obnova vozového parku v daném státě a tím pádem snížení špatných
ekologických vlivů na životní prostředí. A to hlavně díky tomu, že šrotovné lze získat
pouze za nákup vozidla, které dosahuje nízkých limitů CO2. Šrotovné také zvyšuje
bezpečnost silničního provozu, protože nové automobily jsou vybaveny modernějšími
technologiemi a mají více bezpečnostních prvků. Největší výhodou šrotovného je ale
zmírnění dopadů světové ekonomické krize – tzn. podpora výroby automobilek, ale
i ostatních firem navázaných na automobilový průmysl, a tím i snížení nezaměstnanosti.
Státu se navíc příspěvek na nákup nového automobilu vrátí v podobě DPH, které musí
zákazník při koupi nového vozu zaplatit.
O čem se už ale moc nemluví jsou negativní dopady šrotovného. Důležitým faktem je, že
šrotovné ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů. To znamená, že člověk, který vlastní
deset let staré auto, využije jedinečné šrotovací prémie, i když mu jeho staré auto plně
dostačovalo. Takový člověk se navíc zadluží, nebo sáhne na své dlouhodobé úspory, což
vede k větší zadluženosti, nebo k tomu, že se omezí v nakupování jiných věcí (např.
oblečení, jídla, vstupného na kulturní akce apod.). Dalším problémem může být to, že se
urychlí poptávka v čase. Lidé, kteří plánovali nákup auta až během několika let, si ho díky
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speciální prémii koupí už nyní, a to může vyvolat sníženou poptávku a větší ekonomické
problémy v dalších letech.
Šrotovné navíc ovlivňuje ostatní trhy – například trh s ojetými automobily. Díky
šrotovnému totiž může zaniknout část poptávky po ojetých automobilech, protože bude
uspokojena novými dotovanými automobily. Tím pádem bude klesat cena ojetých
automobilů i tržby a zisky autobazarů. Jako příklad může sloužit zavedení šrotovného na
Slovensku a současný odliv slovenských zákazníků z českých autobazarů. Šrotovné ale
může mít dopad i na vrakoviště, protože čím více starých aut se likviduje, tím více je
přesycen trh s náhradními díly a surovinami - to logicky znamená i snížení jejich cen.
Velká část členských států Evropské unie v průběhu roku 2009 zavedla opatření k obnově
vozového parku s cílem, aby stimulovala poptávku po automobilech v důsledku finanční
a ekonomické krize. Tato podpora byla zavedena v těchto zemích: SRN, Francie, Itálie,
Velká Británie, Španělsko, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Rakousko,
Slovensko, Lucembursko a Kypr. Další zemí, kde bylo také zavedeno šrotovné bylo USA.
V minulosti již dokonce některé státy výše uvedené obdobnou podporu k obnově vozového
parku zavedly. U většiny zemí tato podpora koncem roku 2009 skončila.

Obrázek č. 6 Přehled zemí ve kterých bylo zavedeno šrotovné
Zdroj: Internet
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Evropská asociace automobilových výrobců (ACEA) začátkem dubna oznámila, že
opatření motivující k obnově vozového parku budou pro některé země pokračovat. Toto
opatření má pro rok 2010 zavedeno celkem šest členských států EU, a to Francie,
Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Do konce března 2010 však
probíhala tato podpora také ve Velké Británii a v Nizozemí. Novým státem, který od
začátku března také zavedl šrotovací prémii na podporu prodejů nových vozů, je Rusko.
Co se týče pravidel pro poskytování motivačních příspěvků v těchto zmíněných zemích,
musí žadatel o příspěvek nejprve vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat vozidlo starší
deseti let. V některých zemích, např. v Portugalsku, jsou navíc ještě zvýhodněni majitelé
vozů starších 15 let. Podpora od státu je učena především na koupi nových vozů, a to
především šetrných k životnímu prostředí. Každá země má co se týče emisí CO2 povolenou
jinou maximální hranici na ujetý kilometr, která se pohybuje od 120 do 160 g CO2 / km.
Příspěvek na koupi nového vozu se poskytuje od 500 do 2 500 EUR dle podmínek dané
země. Každý stát má kromě toho odlišně upravené další podmínky pro získání příspěvku.

6.3

Šrotovné ve Spolkové republice Německo

Šrotovací prémie v SRN původně vznikla již v devadesátých letech. Na podporu prodejů
nových vozů přišla i nyní, v době krize, Německá spolková vláda, která 14. ledna 2009
schválila program na podporu prodejů nových vozů. Jednalo se o dotaci ze státního
rozpočtu, kterou německá vláda oficiálně nazývá „Umweltprämie“ (ekologická prémie),
kterou má vyplácet Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu. Program obsahoval
přesné podmínky, za kterých zákazník obdrží jako vládní podporu 2 500 EUR, pokud si
koupí nový vůz a své původní vozidlo starší devíti let nechá ekologicky sešrotovat.
Podmínkou je také, že majitel musí vlastnit starý vůz minimálně 12. měsíců. Podpora se
ale kromě nových vozů vztahuje na tzv. roční vozidla (ojetá vozidla 1 rok používaná),
která musí splňovat minimální emisní normu 4.
Kdo tedy splní vládou tyto podmínky, může využít státní podpory na koupi nového vozu,
ale může se také těšit na další výhody přímo od výrobců automobilů. Např. nejlevnější
model Fabia si mohli zákazníci koupit za ceníkovou cenu 10 280 EUR, kde bylo navíc ve
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výbavě šest airbagů, ABS a další. Společnost Škoda Auto nejprve na všechny svá vozidla
poskytovala slevu ve výši osmi procent. Jelikož ale chtěla nalákat více zákazníků na koupi
nového vozu v rámci šrotovného, nabízela navíc k podpoře od vlády ve výši 2 500 EUR
a zmíněného snížení ceny modelů o 8 % ještě další slevu, a to tzv. příspěvek na
rozloučenou se starým vozidlem, nebo-li Bye-Bye-Bonus. Tento bonus byl poskytován
německým zastoupením společnosti Škoda Auto, a to v závislosti na objednaném modelu
až do výše 1 785 EUR, u modelu Škoda Fabia se tento bonus pohyboval ve výši 1 190
EUR. Zákazníci, kteří se tedy rozhodli pro koupi vozu Škoda Fabia s ceníkovou cenou
např. 10 280 EUR, získali díky všem podporám na obnovení ekonomiky tento model za
„pouhých“ 5 770 EUR. A to v přepočtu při kurzu 28 Kč činí zaokr. 162 000 Kč.
Díky těmto podporám a slevám se vozy v SRN staly rázem levným zbožím. V prodeji se
najednou objevily nejlevnější vozy s cenou pod hranicí 5 tisíc EUR. Mezi tyto vozy patřil
např. model Fiat Panda, který svou cenou díky šrotovnému a slevě od automobilky klesl na
hodnotu 4 990 EUR (v přepočtu 140 tisíc korun).
Na koupi nového vozu při využití šrotovací prémie německá vláda vyčlenila ze státního
rozpočtu částku 1,5 mld. EUR, a to znamená, že šrotovné dostalo 600 tisíc majitelů vozů
starších devíti let. Vyplácení prémie mělo trvat do konce doku 2009, ale ke zvýšení
poptávky po vozech bylo vyčerpáno daleko dříve. Dle průzkumu společnosti Forsa
vyplynulo, že zájem o šrotovací prémii mělo přes milion Němců a další více něž milion
Němců o ní uvažovalo. Po měsíci a půl od schválení šrotovací prémie ohlásilo Německé
ministerstvo hospodářství, že díky šrotovací prémii již eviduje necelých 200 tisíc žadatelů.
Bylo tedy zřejmé, že vládou vyhrazené prostředky do konce roku nevystačí. Ministerstvo
hospodářství odhadovalo, že peníze na vyplácení šrotovného budou stačit pouze do
poloviny dubna. Lidé objednávaly nové vozy „jako diví“, aby se včas vešli do hranice 600
tisíc zákazníků. Problém ale nastal 2. dubna 2009 u obchodníků s objednáváním nových
vozů. Kvůli technickým problémům s elektronickým systémem při registrování žádostí na
koupi nových vozů s využitím šrotovací prémie, došlo na území celé Spolkové republiky
SRN k enormnímu nárůstu žádostí o nová vozidla v počtu 666 227 zájemců. Tím tedy
okamžitě stoupl počet celkem registrovaných žádostí o poskytnutí šrotovací prémie na
počet 1 135 376 na celkovou sumu k vyplacení ve výši zaokr. 2,8 mld. EUR, přičemž
schválený objem peněz byl ve výši 1,5 mld. EUR. Na to dne 6. dubna spolková kancléřka
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Angela Merkel, od projednání s ministry a vicekancléři, oznámila navýšení dotací ze
státního rozpočtu pro čerpání šrotovací prémie do výše 5 mld. EUR. Dále také oznámila,
že tato suma je konečná a s dalším navyšováním peněž se nepočítá a možné čerpání je
pouze do konce roku 2009. Všechny ostatní podmínky zůstaly stejné.
Díky šrotovací prémii, která se v průběhu roku zaváděla do dalších evropských zemí,
začala většina automobilek rapidně navyšovat produkci v některých závodech. Ale i přesto
museli někteří lidé čekat na svůj vytoužený vůz i půl roku, jelikož kapacity automobilek
kvůli šrotovací prémii jely na plné obrátky a automobilky nestačily vyrábět.
Dne 2. září oznámil Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, že peníze určené
k vyplácení šrotovného došly. Celkem bylo tedy vynaloženo 5 mld. EUR na podporu
automobilového průmyslu pro celkem 2 miliony německých zákazníků. Firmy
v automobilovém průmyslu se začaly obávat, že konec šrotovného může znamenat
opětovný propad poptávky po nových vozech, a to může vyvolat novou krizi
v automobilovém průmyslu.
Šrotovací prémie v SRN měla velice blahodárné účinky na prodejnost vozů Škoda. Nejvíc
se nárůst prodejů projevil u modelů Fabia, Roomster a Octavia Tour. Škoda Auto
v minulém roce pro SRN vyrobila přes 167 tisíc vozů, z toho bylo v roce 2009 prodáno
celkem 162 328 vozů, a to představuje nárůst prodejů o 44,3 %. Nejvíce však bylo díky
šrotovací prémii v SRN prodáno modelu Škoda Fabia, který v minulém roce získal celkem
4,6 % tržního podílu. Dle statistik se společnost Škoda Auto, co se týče tržního podílu,
umístila z celkového pořadí dle automobilek na třetím místě. Můžeme tak říci, že
společnost Škoda Auto v minulém roce velmi profitovala z podpory Německé spolkové
vlády.
Tabulka č. 12 Přehled celkem dodaných vozů Škoda do SRN
Fabia celkem
Octavia celkem
Roomster celkem
Superb celkem
Yeti celkem

Celkem dodaných vozů

2007

2008

2009

2008/2007

2009/2008

49 033
45 152
20 927
3 553
0

49 236
40 531
10 826
5 206
0

86 592
47 936
22 350
5 493
4 699

0,4%
-11,4%
-93,3%
31,8%
0,0%

43,1%
15,4%
51,6%
5,2%
0,0%

118 665

105 799

167 070

-12,2%

36,7%

Zdroj: Systém PISA, Škoda Auto
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6.4

Šrotovné na Slovensku

Poskytnutí příspěvku na nový vůz za odevzdání starého vozidla k ekologické likvidaci
zavedla ve formě šrotovného dne 9. března 2009 i Slovenská republika. Slováci tak mohli
využít příspěvku ve výši 2 000 EUR (v přepočtu 55 890 Kč) na koupi nového vozu, pokud
zároveň nechají svá více než desetiletá vozidla ekologicky zlikvidovat. Na tento příspěvek
vláda vyčlenila zaokr. 33,2 milionu EUR (v přepočtu 890 milionů Kč) pro obnovu
zastaralého vozového parku pro více než 22 000 vozů.
Šrotovací prémie se vztahovala na nákup nových osobních vozidel s cenou do 25 tisíc EUR
(v přepočtu 700 tisíc Kč) včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník si na Slovensku koupil
vůz již se slevou a k proplacení šrotovného si pak následně požádal obchodník. Příspěvek
ve výši 2 000 EUR ale nezískal každý. Maximální výše příspěvku byla vyplácena pouze
v případě, když byl obchodník ochoten cenu nového vozu snížit nejméně o 500 EUR.
Pokud snížil cenu, stát zbývajících 1 500 EUR ze státního rozpočtu doplatil. Pokud
obchodník cenu vozu neslevil, činil příspěvek od státu pouze 1 000 EUR.
Příspěvek měl především oživit trh s osobními vozy, kterých se např. v roce 2008 prodalo
téměř sto tisíc, ale v lednu a únoru 2009 prodeje vozů klesly meziročně až o 40 %. Ze
statistik vyplynulo, že Slováci nejvíce kupují vozy značky Škoda, Volkswagen a Peugeot
a proto se dalo předpokládat zvýšení prodejů těchto značek v rámci šrotovného na
Slovensku.
O možnost získání příspěvku byl na Slovensku takový zájem, že za 13 pracovních dní
odevzdali Slováci přes 22 000 tisíc starých vozů k likvidaci. Celkem bylo vyřazeno 10 451
vozů starších 20 let, dále 9 797 vozidel ve věku 11 až 20 let. U zbytku se jednalo
o likvidaci vozů, které byly prvně přihlášeny před rokem 1999. Dle informací Združenia
automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR) se u obchodníků dveře netrhly a
tak se tvořily dlouhé fronty na nákup nového vozu. Průměrná výše příspěvku činila 1 495,5
EUR a dle ZAP poskytovali prodejci slevu v průměru 714,50 EUR. Celkem si tedy
zákazník mohl přijít na průměrnou výši příspěvku v podobě šrotovného na Slovensku ve
výši 2 210 EUR. Mezi zájemci o nová vozidla byly v převažující většině občané Slovenské
republiky, kteří by si bez šrotovného nový vůz v žádném případě nezakoupili. Z toho
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důvodu můžeme konstatovat, že se tak jedná o zvýšení prodejů nových vozů o tzv.
„prodeje navíc“.
Tak velký zájem občanů využít šrotovací prémii nepředpokládali ani největší zastánci
šrotovného. Proto se potvrdily i dříve diskutované argumenty, že institut šrotovného je
schopen samofinancování (to znamená, že vybrané DPH pokryje příspěvek). Dle údajů
poskytnutých ze ZAP vyplývá, že vybraná částka na DPH z navýšených prodejů převyšuje
výši poskytnutých dotací od státu o zaokr. 1,8 milionu EUR.
Dne 25.03.2009 oznámila Slovenská vláda i přes velkou nevoli občanů Slovenské
republiky STOP šrotovnému. V pondělí 30.03.2009 se sešla Rada vlády Slovenské
republiky pro hospodářskou krizi, aby jednala o případném pokračování šrotovací prémie.
1. dubna 2009 Slovenská vláda dohodla podpořit obnovu vozového parku dalšími 22,1
miliony EUR (v přepočtu 600 milionu Kč). Změnou ale byla výše příspěvku od státu, který
v této druhé fázi nabízel státní dotaci ve výši 1 000 EUR. S tím, že velká část pro vyplácení
šrotovného se přesune na prodejce, který bude muset přispět přinejmenším stejným
podílem jako v případě státu.
Příspěvek na koupi nového vozu byl ve druhé fázi odstartován v pondělí 6. dubna 2009
a trval jen do 14. dubna 2009, tj. celkem 5 pracovních dní. I přes nižší státní podporu byl
o šrotovné v druhé vlně velký zájem. Za první tři dny 2. fáze šrotovného byl zájem tak
obrovský, že vrakoviště přijala více než 18 000 starých vozů. Zájemci tak museli třeba
i několik hodin stát dlouhé fronty, aby se na ně dostala řada. Až teprve v závěru, před
Velikonocemi, pokleslo množství přijatých vozů na vrakoviště. Dle stížností některých
motoristů, došlo dle jejich slov k podražení nových vozů v autosalonech oproti první vlně
šrotovného.
V obou dvou vlnách bylo na Slovensku vyřazeno celkem 44 200 ks vozidel s průměrným
stářím 21 let. Nejvíce vyřazovanou značkou byla značka Škoda Auto, dále VAZ, Fiat
a dalších zhruba 66 značek. Nejvíce vyřazených vozidel bylo v Prešovském kraji
a z okresů byla na prvním místě Bratislava. Ze statistik také vyplynulo, že více než 54 %
vlastníků vozidel, kteří si nechali zlikvidovat staré vozidlo bylo starší než 50 let.
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Počet poskytnutých dotací na šrotovné byl ale z celkových 44 200 vyřazených vozidel
poskytnut jen 39 275 žadatelům, tj. rozdíl 4 925 žadatelů. Tento rozdíl vznikl tak, že lidé
odevzdali svůj vůz k likvidaci, ale mezitím oznámilo Ministerstvo hospodářství konec.
Došlo tak k okamžitému zastavení přijímaných žádostí na šrotovné. Po sečtení veškerých
poskytnutých příspěvku na šrotovné bylo tedy necelých 5 tisíc zájemců, kteří odevzdali
svůj starý vůz, ale příspěvek od státu neobdrželi.
Tabulka č. 13 Přehled největších slovenských importérů
Pořadí dle
importéra

Počet prodaných vozů

Značka

v ks

v%

6
7
8
9

Renault
Dacia
Celkem
Škoda
Seat
Celkem
Kia
Peugeot
Opel
Chevrolet
Celkem
Hyundai
Citroën
Fiat
Toyota

6 211
1 637
7 848
6 241
1 142
7 383
3 290
3 194
1 289
1 514
2 803
2 506
2 445
2 323
2 208

15,81%
4,17%
19,98%
15,89%
2,91%
18,80%
8,38%
8,13%
3,28%
3,85%
7,14%
6,38%
6,23%
5,91%
5,62%

10

Ostatní

5 275

13,43%

39 275

100,00%

1

2
3
4
5

Celkem prodaných vozů
Zdroj: Združenia automobilového priemyslu Slovenská Republika

Nejúspěšnějším importérem v prodeji nových vozů s dotací na šrotovné byl Renault (který
je zastoupen i značkou Dacia), na druhém místě společnost Škoda Auto (zastupuje i značku
Seat) a na třetím místě se umístila společnost Kia Motors, která má na Slovensku v Žilině
domácí zastoupení. Nejprodávanějším modelem byl Renault Thalia, následoval model
Škoda Fabia a třetí místo obsadila domácí výroba modelu Kia Cee´d. Dalšími oblíbenými
modely byla Toyota Yaris, Peugeot 206, Chevrolet Aveo, Dacia Sandero aj. Průměrná cena
vozu pro zákazníka činila 8 868 EUR (pro porovnání plná průměrná cena vozidla by byla
11 078 EUR).
Celkový počet prodaných vozidel na Slovensku v roce 2009 dosáhl hodnoty 74 717 vozů.
Počet prodaných vozů v rámci poskytnutí příspěvku na šrotovné činil 39 275 vozů. Tento
počet v sobě zahrnuje také zhruba ¼ (odhad od Sdružení automobilového průmyslu)
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vozidel, tj. cca 9 800 ks, které by si lidé zakoupily i bez poskytnutí příspěvku na šrotovné.
Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit, k jakému navýšení prodejů osobních vozidel v rámci
šrotovného v roce 2009 na Slovensku došlo, musíme vycházet z počtu 29 475 prodaných
vozů.

Graf č. 1 Přehled prodejů osobních vozů na Slovensku + navýšení prodejů vlivem
šrotovného
Zdroj: Združenia automobilového priemyslu Slovenská Republika

Z tohoto grafu je možné také vidět dopad ekonomické recese na automobilový průmysl ve
Slovenské republice, kdy došlo k poklesu „běžných“ prodejů osobních vozidel mezi roky
2009 a 2008 a následné ovlivnění trhu při poskytnutí příspěvku na koupi nového vozu.
Prodej vozů Škoda dosáhl v roce 2009 na Slovensku výše 11 899 vozů, a to představuje
necelých 16 % z celkového počtu prodaných vozů. V rámci šrotovného bylo prodáno
celkem 6 241 vozů Škoda, ale jen 4 680 vozů (mínus ¼) představují navýšení prodejů vozů
Škoda vlivem poskytnutí příspěvku na koupi nového vozu. Procentuelně to přestavuje cca
16 % z navýšených prodejů vlivem šrotovného, kterých bylo celkem 29 475 vozů.
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Tabulka č. 14 Přehled závěrečných výsledků šrotovací prémie na Slovensku
1. vlna
šrotovného

Ukazatel

2. vlna
šrotovného

Celkem

Plánovaná dotace Ministerstva hospodářství (v EUR)

33 150 000

22 100 000

55 250 000

Skutečná dotace Ministerstva hospodářství (v EUR)

31 775 500

18 057 000

49 832 500

Počet vyrobených vozidel (v ks)

22 100

22 100

44 200

Počet poskytnutých dotací (v ks)

21 216

18 059

39 275

8 985

9 659

190 618 770

174 428 642

365 047 412

35 775 582

30 733 261

66 508 843

Ostatní vybrané poplatky (v EUR)

1 434 413

1 224 038

2 658 451

Předpokládaný příjem penež do státního rozpočtu před
odečtením veškerých výdajů na administrativu

5 434 495

13 900 299

19 334 794

14 681 450

20 385 475

35 066 925

Maximální dotace Ministerstva hospodářství (v EUR/ 1 auto)

1 500

1 000

Průměrná čerpaná dotace Min. hospodářství (v EUR / 1 auto)

1 498

1 000

Průměrná fakturovaná cena auta (v EUR / 1 auto)
Vyfakturovaná cena (v EUR)
Vyfakturovaná Daň z přidané hodnoty (v EUR)

Dotace prodejců celkem (v EUR)

Minimální dotace prodejců (v EUR/ 1 auto)

500

1 000

Průměrná čerpaná dotace prodejců (v EUR / 1 auto)

692

1 129

1 434 413

1 224 038

Ostatní vybrané poplatky (v EUR)

2 658 451

Zdroj: Združenia automobilového priemyslu v Slovenská Republika

Výše uvedený přehled závěrečných výsledku ukazuje, že poskytnutý příspěvek na pořízení
nového vozu přinesl vrácení peněz do státní pokladny ve formě daně z přidané hodnoty.
Pokud bychom tedy vzali hodnotu vyfakturované daně z přidané hodnoty, která činila
zaokr. 66,05 milionu EUR plus ostatní vybrané položky zaokr. ve výši 2,66 milionu EUR
(poplatky za vyřazení, přihlášení do nové evidence, vydání Evidenční čísla aj.) a od té
bychom odečetli hodnotu skutečné dotace od Ministerstva hospodářství ve výši 49,83
milionu EUR, dostaneme předpokládaný příjem peněz do státní rozpočtu, ale bez odečtení
veškerých výdajů na administrativu. Tato hodnota činí 19,33 milionu EUR. Jestliže
bychom ale chtěli vyčíslit kolik peněž skutečně přineslo šrotovné (navíc prodej 29 475
vozů z celkových 39 275 vozů) do státního rozpočtu, je zapotřebí odečíst opět ¼
a dostaneme hodnotu 14 501 095 milionu EUR.
Šrotovací prémie na Slovensku pomohla částečně obnovit vozový park, avšak na jeho stáří
to mělo malý vliv. Dle statistik k 1.1.2010 jezdí na slovenských silnicích celkem 1 591 073
osobních vozidel s průměrným stářím 11 let. Co se týče další obnovy vozového parku, je
zapotřebí hledat trvalé zdroje na jeho obnovu. Zastaralý vozový park souvisí s bezpečností
provozu a také s ekologií, jelikož stará auta vypouští do ovzduší nejvíce škodlivin.
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6.5

Šrotovné v České republice

V České republice se zavedení šrotovací prémie začalo řešit v prvním čtvrtletí roku 2009.
V květnu 2009 tento balíček schválili poslanci jako jedno z opatření v boji proti krizi. Za
prosazení šrotovného byli sociální demokráté, mezi zástupci ODS i mezi mnohými
ekonomy mělo zavedení šrotovného však řadu odpůrců. Po schválení obou našich
největších politických stran, prošel tento zákon bez výhrad senátem a poté přešel k podpisu
prezidenta ČR. Protikrizový balíček počítal s účinnosti od 1. července. Prezidentovi ČR se
tento návrh zákona nelíbil. Již několikrát se zmínil o tom, že on sám není zastáncem
šrotovného.
Dne 9. července 2009 Prezident České republiky vetoval protikrizový zákon, který
mimo jiné obsahoval zákon o šrotovném. Argumentem proti schválení zákona bylo, že se
nedá zaručit, aby lidé nevyužili k nákupu vozy, které budou vyrobeny mimo Českou
republiku. Dá se prý předpokládat, že zákon bude mít negativní dopady na veřejné
rozpočty.
Na toto prohlášení a vetování zákona o šrotovném okamžitě zareagovalo Sdružení
automobilové průmyslu, které velice zásadně odmítalo prezidentovo tvrzení. Vyjádření, že
by byl dotován automobilový sektor v cizí zemi, zcela popírá princip volného obchodu
a solidarity mezi zeměmi EU a firmami. Dle analytiků Sdružení automobilového průmyslu
šrotovné zavedené v České republice nastartuje poptávku po nových vozech u lidí, kteří by
si jinak nové vozidlo nekoupili a ani by o tom neuvažovali. Částečně by se tak vyrovnal
propad poptávky z důvodu ekonomické krize, ale především by se zvýšila obnova
vozového parku.
Ačkoliv šrotovné v České republice nebylo oficiálně schváleno, objevilo se několik
prodejců, které natolik inspirovalo, že přišli s nabídkou poskytnout příspěvek na koupi
nového vozu. Tento příspěvek měl být něco jako šrotovné v České republice. Od prodejců
se jednalo pouze o marketingový tah, přilákat zákazníky aby si koupili nový vůz a starý
vůz nechali zlikvidovat. Nejednalo se ale o žádnou podporu od státu, jakož tomu bylo
v ostatních zemích, tzn. že tato reklama a sleva od prodejců nemá co dělat se šrotovným.
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6.6

Analýza případného zavedení šrotovného v České republice

V této kapitole bych se chtěl věnovat vlastní analýze při možnosti zavedení šrotovného
v České republice. Z důvodu, které již byly výše popsané, byla podpora automobilového
trhu ve formě šrotovného v České republice zamítnuta. Tento fakt, je v zahraničí velice
diskutován a představiteli ostatních členských státu řešen. Česká republika totiž jako jedna
z předsednických zemí EU iniciovala jednání o jednotných podporách při nákupu nových
vozidel a následně ho poté odmítla zavést. Dle zahraničních firem se Česká republika stala
v evropském průmyslu tzv. „černým pasažerem“, který se veze zadarmo a těží z opatření
a podpor poskytovaných v ostatních zemích.
6.6.1 Zastaralý vozový park
Česká republika patří k významným evropským výrobcům osobních automobilů, a to
především kvůli automobilce Škoda Auto, která již přes sto let vyrábí osobní vozy.
Ačkoliv v České republice převažuje automobilový průmysl, v porovnání s ostatními
vyspělými zeměmi EU je vozový park v naší zemi zastaralý a obnova novými osobními
vozidly ani zdaleka nedosahuje obvyklého průměru. V Evropských zemích to bývá
v průměru 8 % až 10 % ročně z celkového počtu registrovaných vozidel. Dokonce lze říci,
že vozový park patří k nejstarším v Evropě. V roce 2009 dosáhl podíl obnovy 3,65 %, a to
je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovní min 8 % až
10 %. Pokud bychom do hodnoty obnovy parku osobních vozů zahrnuli také dovozy
ojetých automobilů (jejichž přínos dle analytiků je však značně diskutabilní), ani tak by
nedosáhla obnova vozového parku v roce 2009 minimální hodnoty 8 %.
K 31.12.2009 bylo v ČR registrováno celkem 4 435 052 osobních vozidel v průměrném
stářím 13,65 roku. A zhruba necelých šedesát procent resp. 59,3 % z tohoto počtu tvoří
osobní vozy starší 10 let, kterých na konci roku 2009 bylo zaregistrováno celkem
2 630 239. Ve vyspělých zemích Evropské unie a v některých dalších zemích se tento podíl
pohybuje na hodnotách mezi 25 až 35 %. Neúměrně vysoký je také počet vozidel jejichž
stáří dosahuje více jak 15 let, kterých bylo ke konci roku registrováno 1 353 007 vozů, a to
představuje téměř 1/3 respektive 30,5 %. V České republice tak průměrný věk
registrovaných osobních vozidel tvoří téměř 14 let a podíl vozidel ve věku nad 10 let
svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku.
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Zastaralá a nevyhovující věková struktura vozového parku osobních vozidel v České
republice má spoustu negativních vlivů, mezi které můžeme jmenovat vysoké hodnoty
emisních norem, ale především bezpečnost silničního provozu. Co se tedy týče množství
výfukových plynů, tak zhruba 1,35 mil. vozů v ČR jsou vozy bez katalyzátoru a zhruba
600 tisíc vozů dosahuje pouze emisní normu EURO 1. Jelikož tedy vozový park v ČR
dosahuje již zmíněného průměrného stáří 13,65 roků je míra bezpečnosti u těchto starých
vozidel daleko nižší (to znamená, že následky nehod jsou tragičtější) než u vozidel
novějších. To vyplývá i z údajů a statistik zveřejněných Policií ČR. V roce 2009 se osobní
automobily ve věku nad 10 let podílely zhruba na polovině dopravních nehod u všech
osobních automobilů při kterých dosáhl podíl usmrcených ve výši 63,7 %.
Z níže uvedeného grafu je vidět, že v roce 2009 sice došlo k poklesu usmrcených osob
u vozidel do stáří 10 let (o 21,3 %) a u vozidel starších 10 let (o 15,4 %), ale podíl
usmrcených osob ve vozidlech nad 10 let se však zvýšil o 1,7 % na celkových 63,7 %. Na
nehodách osobních automobilů se tedy nejvíce podílejí vozy starších 10 let. Ze statistik
také vyplývá, že pokud bychom vzali porovnání počtu těžce či lehce zraněných osob dojde
tak k obdobným poměrům.

Graf č. 2 Přehled usmrcených osob v osobních automobilech
Zdroj: Policie ČR, Sdružení automobilového průmyslu
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Veškeré tyto uvedené poznatky spějí k závěru, že obnova vozového parku v České
republice je velmi nutná a potřebná. Je ale zapotřebí, aby tato obnova byla okolím chápána
jako komplex celé řady systémových opatření, z nichž např. podpora ve formě šrotovného
tvoří jen jednu z mnoha částí.
Hlavním cílem programu obnovy vozového parku by mělo být jak již bylo zmíněno snížení
ekologické zátěže provozu motorových vozidel (to znamená snížení emisí CO2)
a především zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

6.6.2 Možný přínos šrotovného pro Českou republiku
Nyní se pojďme zaměřit na tematiku šrotovného – pokud by tato podpora automobilového
průmyslu byla původně schválena v roce 2009. Vláda počítala, že na šrotovné poskytne
z veřejných prostředků částku ve výši 2,5 mld. Kč. A pokud žadatel nechá předtím
sešrotovat své staré auto, stát mu poskytne dotaci ve výši 30 000 Kč. To znamená, že by
z celkové poskytnuté sumy mohlo dojít k poskytnutí příspěvku pro celkem 83 333 občanů.
Co by vlastně zavedení šrotovného v České republice přineslo? Odpovědí je hned několik.
Především by se zvýšily prodeje domácím automobilkám, a to především automobilce
Škoda Auto, která má dominantní postavení na domácím trhu, kdy v minulém roce získala
31,7 % tržního podílu. Dále pak přínos do státní kasy v podobě vrácené daně z přidané
hodnoty ve výši 20 %, obnovu vozového parku v České republice, se kterou souvisí
i zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení emisí CO2.
Nyní bych se chtěl věnovat analýze, na které bych rád ukázal, o kolik by se zvýšil prodej
vozů Škoda v České republice a o kolik by se zvýšil zisk automobilky, pokud by v České
republice v minulém roce došlo k zavedení šrotovného. Druhý pohled této analýzy bych
chtěl věnovat vyčíslení předpokládané hodnoty daně z přidané hodnoty, která by se při
vyplacení příspěvku vrátila zpět do státní pokladny. Pro celou analýzu použiji výchozí
situaci ze Slovenska, kde jsou výsledky šrotovného již známé.
Co se týče prodejů vozů Škoda, je Slovenský trh v % porovnání s Českou republikou na
tom podobně. Například tržní podíl nejprodávanějšího modelu mladoboleslavské
automobilky Škoda Fabia činil v roce 2008 na Slovensku 35,8 % a v České republice
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36,4 %. Následuje model Škoda Octavia, dále Škoda Roomster a Škoda Superb. V roce
2009 ale tržní podíl Fabii na klesl na Slovensku na 20,4 %. To bylo zapříčiněno tím, že
lidé, kteří využili šrotovné, dali přednost ještě levnějším vozům než je model Fabia (např.
Renault Thalia, Dacia Logan, Dacia Sandero). Podobný vývoj by se dal v případě zavedení
šrotovného očekávat i v České republice.
Na níže uvedené tabulce s počty vyrobených vozů Škoda je možné vidět, že trh s osobními
vozy v České a Slovenské republice je velmi podobný. Podívejme se na rok 2008, kdy
ještě nebylo na Slovensku zavedeno šrotovné. U modelu Škoda Fabia a Roomster, tzn.
modelů v segmentu malých vozů, se v České republice vyrobilo celkem 56,3 % z objemu
všech vyrobených vozů Škoda a na Slovensku to bylo 57,7 % z objemu všech vyrobených
vozů Škoda. V roce 2009 došlo v České republice k poklesu vyrobených vozů Škoda Fabia
a Roomster, ale naopak nárůstu u modelu Škoda Octavia. To bylo ovlivněno znatelným
snížením ceny tohoto modelu.
Tabulka č. 15 Počet vyrobených vozů Škoda pro ČR a Slovensko
Česká republika
Rok 2008

Škoda Fabia celkem
Škoda Roomster celkem
Škoda Octavia celkem (včetně Tour)
Škoda Superb
Škoda Yeti
Počet vyrobených vozů

Slovensko

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2009

26 291

46,8%

23 201

41,1%

9 686

52,8%

7 253

52,8%

5 359

9,5%

3 403

6,0%

903

4,9%

539

3,9%

21 913

39,0%

24 455

43,4%

7 176

39,1%

4 943

36,0%

2 561

4,6%

3 131

5,6%

582

3,2%

546

4,0%

-

0,0%

2 219

3,9%

-

0,0%

444

3,2%

56 124

100,0%

56 409

100,0%

18 347

100,0%

13 725

100,0%

Zdroj: Systém PISA, Škoda Auto

Jak již bylo napsáno, nejprodávanější z modelů Škoda se v rámci poskytnutí příspěvku na
koupi nového vozu na Slovensku stala Škoda Fabia, a to především kvůli nízké ceně oproti
jiným modelům Škoda. Nejvíce lidí při objednání modelu Škoda Fabia v roce 2009 volilo
v České republice druhý výbavový stupěň Ambiente, a to téměř 57 % ze všech
výbavových stupňů. Podobný vývoj byl zaznamenán na Slovensku již v roce 2008, kdy
bylo objednáno téměř 60 % verzi Ambiente. Změna nastala při zavedení šrotovného, kdy
zákazníci přešli při objednávání vozu z Ambiente na první výbavový stupeň Classic
v poměru 60 % oproti ostatním výbavám. Výbavový stupeň Classic je nejnižší verzí tohoto
modelu. U motorizace zákazníci na Slovensku především objednávali nejslabší motor
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v tomto modelu, a to je 1,2 HTP s výkonem 44 kW (60 PS). Před zavedením šrotovného to
byla silnější verze této motorizace 1,2 HTP s výkonem 51 kW (70 PS).
Tabulka č. 16 Počet vyrobených vozů Škoda v ČR a na Slovensku v porovnání stupni
výbav
Česká republika
Rok 2008
Fabia Classic

Slovensko

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2009

4 749

18,3%

6 636

28,6%

1 955

21,3%

4 223

58,2%

Fabia Ambiente

12 841

49,4%

13 199

56,9%

5 465

59,6%

2734

37,7%

Fabia Sportline

4 437

17,1%

1 483

6,4%

959

10,5%

131

1,8%

Fabia Elegance

3 973

15,3%

1 847

8,0%

795

8,7%

148

2,0%

0

0,0%

36

0,2%

0

0,0%

17

0,2%

26 000

100,0%

23 201

100,0%

9 174

100,0%

7 253

100,0%

Fabia Scout
Počet vyrobených vozů

Zdroj: Systém PISA, Škoda Auto

To bylo procentuelní porovnání vyrobených vozů Škoda v České republice a na Slovensku,
ale pojďme k analýze, kolik vozů Škoda, by se prodalo v rámci šrotovného v České
republice. Údaje, ze kterých budeme počítat navýšení prodejů vozů Škoda jsou následující.
Vláda by poskytla výši příspěvku na šrotovné ve výši:
Výše příspěvku by činila:
Plánovaný počet příspěvků:
2 500 000 000 / 30 000 = 83 333 ks

2 500 000 000 Kč
30 000 Kč
83 333 ks
(1)

Pro výpočet navýšení prodejů vozů Škoda budeme vycházet z počtu 83 333 ks, pro které
by byla dotace na koupi nových vozů plánována. Z celkového počtu 39 275 prodaných
vozidel na Slovensku představoval podíl prodejů vozů Škoda cca 16 %. Pokud tedy
uvažujeme, že Slovenský trh je velmi podobný trhu v České republice, můžeme tedy
konstatovat, že navýšení prodejů vozů Škoda při zavedení šrotovací prémie v České
republice by se navýšilo o cca 13 333 vozů. Tento počet ale zahrnuje též zákazníky, kteří
by si vůz Škoda v České republice zakoupili i bez poskytnutí příspěvku. Z tohoto důvodu
je pro výpočet navýšených prodejů vozů Škoda nutné tyto zákazníky do výpočtu
nezahrnovat. Použijeme proto stejný odhad, který byl použit na Slovensku, a to takový, že
od celkových prodejů odečteme ¼ zákazníků. Tuto ¼ tvoří lidé, kteří šrotovné využili, ale
pokud by tento příspěvek nebyl, stejně by si nový vůz koupili. Navýšení prodejů vozů
Škoda by po odečtení ¼ zákazníků znamenalo o 10 000 prodaných vozů Škoda více, než
by tomu bylo bez zavedení šrotovného.
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83 333 * 16 % = 13 333 * ¼ = 3 333 vozů

(2)

13 333 – 3 333 = 10 000 vozů

(3)

Graf č. 3 Přehled počtu prodaných vozů Škoda v České republice + navýšení prodejů
vlivem šrotovného
Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu ČR; Vlastní analýza

Na výše uvedeném grafu je patrný propad prodejů mezi roky 2007 a 2008, který byl
ovlivněn dopady ekonomické krize v automobilovém průmyslu. Tento trend pokračoval
také v roce 2009, kde se prodeje vozů Škoda dostaly na nejnižší úroveň za posledních deset
let. Pokud bychom tedy uvažovali, že by v minulém roce bylo zavedeno šrotovné, prodeje
nových vozů Škoda by se v roce 2009 vyšplhaly na hodnotu 66 504 vozů.
Pokud bychom chtěli vyčíslit o kolik by se zvýšil zisk, kdyby se v ČR v roce 2009 prodalo
o 10 000 vozů více, je zapotřebí k tomu zjistit průměrný zisk na 1 vůz Škoda v České
republice. Tento údaj se pochopitelně neustále mění, kvůli změnám kurzu, cenám surovin
a dalších parametrů s tím souvisejících. Jelikož se ale jedná o utajená data, která se nesmí
nikde zveřejňovat a tyto data mají k dispozici pouze určení specialisté a vedoucí ve firmě,
musíme pro spočítání ziskovosti vycházet z čísel oficiálně zveřejněných. V roce 2009
automobilka Škoda Auto hospodařila s hrubým ziskem ve výši 21,56 mld. Kč. Z tohoto
hrubého zisku je potřeba odečíst odbytové a správní náklady, ostatní provozní náklady
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a přičíst ostatní provozní výnosy, abychom dostali provozní výsledek, který v minulém
roce činil celkem 5,924 mld. Kč. Vozů bylo v minulém roce prodáno celkem 684 226 ks.
Průměrný zisk na 1 vůz Škoda tedy činí částku po zaokr. 8 660 Kč/vůz. Jedná se tedy
o průměrnou hodnotu, jelikož v některých zemích je zisk na jeden prodaný vůz Škoda
větší, v některých zemích je naopak ztrátová, některé země mají zisk na 1 vůz nula. Nutno
říci, že čím dražší model, tím bude zisk pro Škoda Auto větší a naopak. Tedy zisk na
1 prodaný vůz Škoda Superb bude v porovnání se ziskem 1 vozu Škoda Fabia
mnohonásobně vyšší.
5 924 000 000 / 684 226 = 8 657,96 Kč

(4)

Ačkoli společnost Škoda Auto v minulém roce prodala rekordní počet vozů, a to především
kvůli obrovskému nárůstu prodejů v Číně, ale také v SRN z důvodu šrotovného, zisk po
zdanění činil zaokr. 3,46 mld. Kč (meziroční pokles ve výši 68 %). To bylo ovlivněno
dopady ekonomické krize, ale také ziskovostí jednotlivých modelů (např. Škoda Fabia)
v závislosti na zemích, kde se dané modely prodávaly.
Jestliže by se v České republice prodalo v rámci šrotovného o 10 tisíc vozů Škoda více,
stoupl by zisk před zdaněním o 86 600 000 Kč. Pokud bychom ze zisku před zdaněním
odečetli daň z příjmu ve výši 26 %, dostaneme předpokládaný zisk po zdanění ve výši
64 084 000 Kč. Tyto výpočty jsou pouhým odhadem toho, o kolik by se zvýšily prodeje
vozů a zisk po zdanění ve Škoda Auto, kdyby vláda v minulém roce schválila zákon
o šrotovném.
Z níže uvedené tabulky je zřejmý přísun peněz do státní pokladny při odvodu daně
z příjmu ve výši 22 516 000 Kč.
Tabulka č. 17 Předpokládaný zisk po zdanění při zavedení šrotovného v ČR
Ukazatel

Šrotovné v ČR

Plánovaný počet příspěvku
Procentuelní podíl skutečně prodaných vozů Škoda na Slovenku (v %)
Odhad zákazníků, kteří by si vůz zakoupili i bez příspěvku
Navýšení prodejů vozů Škoda (v ks)
Průměrný zisk na jeden prodaný vůz (v Kč)
Předběžný provozní výsledek (v Kč)
Daň z příjmu (v Kč)

Předpokládaný zisk po zdanění

83 333
16
1/4
10 000
8 660
86 600 000
22 516 000

64 084 000

Zdroj: Vlastní analýza
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Zisk po zdanění v roce 2009 činil 3,46 mld. Kč. K této částce tak přičteme předpokládaný
zisk po zdanění ve výši 64 milionů Kč a dostaneme výsledný zisk po zdanění v roce 2009
ve Škoda Auto ve výši 3,52 mld. Kč. Z níže uvedeného výpočtu jsme zjistili, že pokud by
došlo navíc k prodeji 10 tisíc vozů Škoda, navýšil by se společnosti zisk po zdanění ve výši
64 084 000 Kč, a to představuje navýšeni o 1,82 %.
3 462 000 000 + 64 084 000 = 3 526 084 000

(5)

(64 084 000 / 3 526 084 000) * 100 = 1,82 %

(6)

Nyní bychom si pro porovnání spočítali, o kolik by se společnosti Škoda Auto zvýšily
tržby. Pro tento výpočet použijeme průměrnou fakturační cenu na jeden vůz. Výchozí
průměrnou fakturační cenu použijeme z analýzy šrotovného na Slovensku, kde byla
použitá hodnota 8 985 EUR. Pro přepočet použijeme průměrný kurz z minulého roku
25 Kč za 1 EUR, přičemž dostaneme hodnotu po zaokr. 225 tisíc Kč. Tuto cenu použijeme
pro variantu 1. Z důvodu vyšší kupní síly v České republice použijeme pro porovnání
i variantu č. 2, která bude mít průměrnou fakturační cenu na jeden vůz navýšenou o 10 %.
Dostaneme tedy částku 248 tisíc Kč. Výpočet o kolik se zvýší tržby společnosti Škoda
Auto, pokud se v České republice zavede šrotovné by měla být přesnější než při výpočtu
o kolik by se společnosti Škoda Auto zvýšil zisk, a to z důvodů popsaných výše.
Výsledkem získáme tedy dvě hodnoty, a to 2,25 mld. Kč při variantě 1 a 2,48 mld. při
variantě 2. Pro konečnou hodnotu předpokládaného navýšení tržeb Škoda Auto použijeme
průměr těchto dvou hodnot, přičemž dostaneme částku 2,365 mld. Kč. V celkovém součtu
by se tržby společnosti Škoda Auto zvýšily o 1,24 % na hodnotu 190,22 mld. Kč.
2,250 + 2, 480 = 4, 730 / 2 = 2, 365 mld. Kč

(7)

Tabulka č. 18 Předpokládané navýšení tržeb Škoda Auto při zavedení šrotovného v ČR
Ukazatel
Plánovaný počet příspěvků

Varianta 1

Varianta 2

83 333

83 333

Procentuelní podíl skutečně prodaných vozů Škoda na Slovenku (v %)

16

16

Odhad zákazníků, kteří by si vůz zakoupili i bez příspěvku

1/4

1/4

10 000

10 000

225 000

248 000

2 250 000 000

2 480 000 000

Navýšení prodejů vozů Škoda (v ks)
Průměrná fakturovaná cena vozu (v Kč / 1 vůz)

Předpokládané navýšení tržeb Škoda Auto
Zdroj: Vlastní analýza
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V1

225 000 * 10 000 = 2,250 mld. Kč

(8)

V2

248 000 * 10 000 = 2,480 mld. Kč

(9)

Pokud bychom chtěli vyčíslit, jaký předpokládaný obnos peněz by se vrátil do státní
pokladny v podobě vybrané daně z přidané hodnoty při zavedení šrotovného, je nutné pro
výpočet použít průměrnou fakturovanou cenu na 1 vůz. I pro tento výpočet použijeme dvě
varianty. U varianty 1 vycházíme z průměrné fakturované ceny 225 tisíc Kč, u druhé
varianty 225 tisíc + 10 %, tj. 248 tisíc Kč, a to z důvodu vyšší kupní síly v České republice
v porovnání se Slovenskem.
Tabulka č. 19 Předpokládaný příjem peněz do státního rozpočtu pro počet 83 333 vozů
Ukazatel
Výše státní dotace pro 83 333 ks (v Kč)

Varianta 1

Varianta 2

2 500 000 000

2 500 000 000

30 000

30 000

225 000

248 000

18 750 000 000

20 666 666 667

3 750 000 000

4 133 333 333

1 250 000 000

1 633 333 333

Výše příspěvku (v Kč)
Průměrná fakturovaná cena vozu (v Kč / 1 auto)
Vyfakturovaná cena (v Kč)
Vyfakturovaná Daň z přinadé hodnoty ve výši 20 % (v Kč)

Předpokládaný příjem penež do státního rozpočtu před
odečtením veškerých výdajů na administrativu

Zdroj: Vlastní analýza

V1

V2

225 000 * 83 333 = 18,750 mld. Kč * 20% = 3,75 mld. Kč

(10)

3,75 mld. Kč – 2,5 mld. Kč = 1,25 mld. Kč

(11)

248 000 * 83 333 = 20,666 mld. Kč * 20 % = 4,133 mld. Kč

(12)

4,133 mld. Kč – 2,5 mld. Kč = 1,633 mld. Kč

(13)

Výše uvedený přehled ukazuje, jaká maximální možná hodnota předpokládaného příjmu
peněz před odečtením veškerých výdajů na administrativu by mohla přijít do státního
rozpočtu, kdyby v České republice bylo zavedeno šrotovné, tzn. při použité dotaci na
83 333 vozů.
Ve variantě 1 by vyfakturovaná částka činila 18,75 mld. Kč, z toho by odvod 20 % DPH
činil 3,75 mld. Kč. Po odečtení plánované státní dotace dostaneme předpokládaný příjem
peněž do státního rozpočtu před odečtením veškerých výdajů na administrativu, který by
činil 1,25 mld. Kč. Ve variantě 2 by vyfakturovaná částka činila 20,66 mld. Kč, z toho
odvod DPH by byl 4,13 mld. Kč. Po odečtení plánované státní dotace dostaneme

-76-

předpokládaný příjem do státního rozpočtu před odečtením veškerých výdajů na
administrativu, který by činil 1,63 mld. Kč. Pokud tedy zprůměrujeme hodnotu
předpokládaného příjmu z varianty 1 a varianty 2, dostaneme částku 1,44 mld. Kč, která
přišla navíc do státní pokladny.
Výše uvedený přehled zahrnuje ale také již zmíněnou ¼ zákazníků, kteří by si nový vůz
pravděpodobně pořídili i bez šrotovného. To znamená, že až po odečtení této ¼ zákazníků
získáme částku, kterou by stát získal při zavedení šrotovného navíc. Pro tento výpočet
použijeme poníženou státní dotaci o ¼, tedy o hodnotu 625 milionu Kč. Vyfakturovaná
cena ve variantě 1 bude činit 14,062 mld. Kč, z toho vyfakturovaná daň z přidané hodnoty
činí 2,8125 mld. Kč. Po odečtení výše státní dotace získáme hodnotu 937,5 milionu Kč,
která představuje předpokládaný příjem peněz do státního rozpočtu před odečtením
veškerých výdajů na administrativu. Ve variantě 2 činí hodnota předpokládaného příjmu
peněz do státního rozpočtu 1,225 mld. Kč. Pokud tedy tyto dvě částky zprůměrňujeme,
vyjde nám hodnota 1,08125 mld. Kč. Ta by se po odečtení všech nákladů na administrativu
mohla dostat do státního rozpočtu, jako částka vydělaná na šrotovném. Tuto situaci
zobrazuje níže uvedená tabulka.
225 000 * 62 500 = 14,062 mld. Kč * 20 % = 2,8125 mld. Kč

(14)

2,8125 – 1,875 = 0,9375 mld. Kč

(15)

248 000 * 62 500 = 15,5 mld. Kč * 20 % = 3,1 mld. Kč

(16)

3,1 – 1,875 = 1,225 mld. Kč

(17)

0,9375 + 1,225 = 2,1625 mld. Kč / 2 = 1,08125 mld. Kč

(18)

Tabulka č. 20 Předpokládaný příjem peněz do státního rozpočtu pro počet 62 500 vozů
Ukazatel
Výše státní dotace pro 62 500 ks (v Kč)
Výše příspěvku (v Kč)
Průměrná fakturovaná cena vozu (v Kč / 1 auto)
Vyfakturovaná cena (v Kč)

Varianta 1

Varianta 2

1 875 000 000

1 875 000 000

30 000

30 000

225 000

248 000

14 062 500 000

15 500 000 000

Vyfakturovaná Daň z přinadé hodnoty ve výši 20 % (v Kč)

2 812 500 000

3 100 000 000

Předpokládaný příjem penež do státního rozpočtu před
odečtením veškerých výdajů na administrativu

937 500 000

1 225 000 000

Zdroj: Vlastní analýza
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Z této analýzy vyplývá, že by případné zavedení šrotovného v České republice mělo sice
minimální přínos do státní pokladny, ale především by nemělo být ztrátové. V České
republice bylo k 31.12.2009 registrováno celkem 4,4 milionu vozů s průměrným stářím
13,65 roků. Proto mohu říci, že počet 62 500 nových automobilů, které by byly pořízeny
díky šrotovnému, je co se týče obměny vozového parku v České republice zanedbatelný
počet. Obnova vozového parku touto cestou není možná.
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7

Výhled do budoucnosti Škoda Auto

V této kapitole bych chtěl popsat, jak vypadá situace s prodeji osobních vozů Škoda dnes a
jakým směrem by se tento trend mohl vyvíjet. Dále bych chtěl v této kapitole nastínit
možná řešení, která by mohla společnosti Škoda Auto pomoci do dalších let.

7.1

Zvýšení prodejů společnosti Škoda Auto

Rok 2010 pro Škoda Auto dle dřívějších prognóz vypadal tak, že bude téměř kopírovat rok
2009, případně dojde k lehkému oživení trhu. Skutečnost je ale taková, že společnost
Škoda Auto v prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenala výrazný nárůst prodejů, kdy
zákazníkům dodala přes 178 900 vozů, a to představuje nárůst prodejů o 25 % oproti
stejnému období minulého roku, kdy již probíhala šrotovací prémie, díky níž společnost
Škoda Auto zaznamenala růst prodejů. Pozitivní růst prodejů byl také zaznamenán v České
republice, kde podíl na domácím trhu dosáhl 33,5 %.
Největší nárůst prodejů zaznamenala Čína, která se dynamicky rozvijí. Zákazníkům zde
bylo v prvním čtvrtletí dodáno přes 42 tisíc vozů značky Škoda, a to představuje nárůst
prodejů oproti stejnému období loňského roku o 122 %. Dalším růstem trhu byla např.
střední Evropa, kde byl zaznamenán růst o 13 %. Nejvíce si zákazníci v prvním čtvrtletí
objednávali vůz Škoda Octavia a Škoda Fabia. Nejrychlejší růst prodejů byl zaznamenán
u modelu Škoda Superb, kterého se prodalo 20 514 kusů, a to představuje obrovský nárůst
prodejů o 119 %. Tento model slaví velký úspěch, a to hlavně v Číně.
Škoda Auto s velkým nárůstem prodejů zaznamenala také velký nárůst zisku. Provozní
výsledek za první tři měsíce činil 2,6 mld. Kč, což je dvojnásobné zlepšení oproti
minulému roku. Zisk společnosti zaznamenal ještě větší nárůst, který před zdaněním
dosáhl hodnoty téměř 2,5 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku to bylo necelých 300
milionů.
Společnost Škoda Auto i přes nejistotu na světových trzích, očekává i pro zbytek letošního
roku růst prodejů.
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7.2

Prodloužení záruky na vozy Škoda

Dalším z důležitých bodů, kterými by si Škoda Auto měla udržet zákazníky, je
kromě kvality, bezpečnosti, spolehlivosti a nových technologiích, také doba poskytované
záruky. Záruka na vozy Škoda je dvouletá, vztahuje se téměř na všechno kromě karoserie a
jejího prorezavění, či kvality laku. V současné době je otázka záruky vozů velice častým
tématem u většiny automobilek. A proč? Protože se objevily některé automobilky, které
přišly na trh s novým modelem, u kterého nabízely již při nástupní verzi sedmiletou
záruku. Tento model byl zřejmě průkopníkem pro prodloužení záruky na nový vůz o více
než pět let. Jedná se o korejského výrobce automobilů Kia a model Cee`d. Nutno říci, že
tento aspekt v podobě prodloužené záruky na nový vůz hraje při volbě zákazníka velkou
roli. Proto je také tento model velice oblíbeným a prodávaným vozem. Tímto trendem se
vydaly obě nejznámější korejské automobilky Kia i Hyundai. Automobilka Kia v lednu
2010 uvedla, že záruku sedm let (150 000 km) bude nově nabízet pro všechny své modely.
Vztahuje se tedy i na nejmenší model Kia Picanto. To je dle mého názoru velice silný
prodejní nástroj, jak ještě více v této době podpořit prodeje vozů této značky.
Kromě korejských automobilek nabízí prodlouženou záruku nově např. Citroën, který na
vozy objednané v dubnu a květnu 2010 dává navíc prodlouženou záruku na 5 let zdarma.
Myslím si, že by automobilka Škoda Auto, ale i celý koncern Volkswagen, měla o tomto
důležitém prodejním argumentu pro zákazníka velice dobře přemýšlet, ale ne tak dlouho,
aby s touto variantou nepřišla na trh jako jedna z posledních automobilek. Zajisté s tím
bude spojeno více nákladů, ale dnes v tomto velice těžkém konkurenčním boji je
nejdůležitější přilákat co nejvíce zákazníků a nabídnout jim přednosti, které ještě většina
ostatních automobilek nemá.

Přímým a účinným způsobem, jak snížit rizika, která

zákazník vnímá, je nabídnout záruky, což tedy znamená určité přesunutí rizika ze
zákazníka na výrobce.

7.3

Alternativní paliva

Další šancí, jakou by se společnost Škoda Auto měla více zabývat, je důraz na alternativní
paliva. A to především na modely s pohony LPG, CNG, nebo také hybridní. Z těchto
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zmiňovaných nabízí automobilka spalování paliva LPG. Tento druh spalování nabízí pouze
u modelu Škoda Octavia s motorem o objemu 1,6 l a výkonem 75 kW s nástupní cenou
419.000 Kč. Tato verze byla představená na Frankfurtském autosalonu minulý rok. V roce
2007 představila automobilka vůz s pohonem spalujícím směs bioetanolu a benzinu. Škoda
Auto nabízí pro své zákazníky verze GreenLine, které mají splňovat náročné limity
výfukových emisí CO2. Model Fabia Combi s novým motorem 1,2 TDI CR DPF 55 kW
dosahuje doposud nejnižších hodnot CO2, a to 89 gramů na kilometr. U modelu Roomster
dosáhují emise oxidu uhličitého hodnoty 109 g / km. Tyto verze ale nemají nic společného
s výše uvedenými alternativními pohony. Japonský výrobce, společnost Toyota, s jedním
takovým modelem na trh přišel již v roce 1997. Ten umožňoval pohon na zážehový motor
+ elektromotor. Jedná se o model Toyota Prius, který v současné době automobilka vyrábí
již třetí generaci. Jeho největší odlišností od ostatních modelů je právě alternativní pohon,
často také nazýván jako hybridní pohon. Toyota s tímto modelem slavila velký úspěch, a to
především v USA. V České republice tento model není často vidět, a to především kvůli
vysoké nástupní ceně, která začíná na 679 000 Kč, ale také kvůli jeho diskutabilnímu
designu.

7.4

Chybějící zástupce v segmentu A-MPV

Jednou z dalších věcí, která automobilce zcela chybí je prostorný rodinný vůz v nižší
střední třídě. O této variantě před několika lety automobilka jednala, ale nyní žádné
informace o chystaném projektu nejsou. V segmentu MPV Škoda Auto nabízí pouze vůz
Škoda Roomster, který ale především díky svým malým rozměrům spadá do nižšího
segmentu malých vozů. V případě Roomsteru se tak nejedná o rodinný vůz. Většina
zákazníků, a to především rodin s dětmi, které jsou věrni značce Škoda, se při výběru vozu
soustředí na vůz Škoda Octavia a nikoliv na model Roomster, jehož design se nelíbí
každému. Díky tomu, že automobilce chybí zástupce rodinného vozu v nižší střední třídě,
přecházejí zákazníci ke konkurenci a automobilka ztrácí podíl na trhu. Nejvíce
prodávaných vozů u konkurence v tomto segmentu v České republice zaznamenávají
prodeje vozů Citroën C4 Picasso, Dacia Logan, Ford Focus C-Max, Renault Scenic,
Volkswagen Touran aj. Škoda Auto pro porovnání s konkurencí používá tyto vozy
s modelem Škoda Roomster, který ale zapadá o segment níže.
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7.5

Modely Škoda 5 hvězdiček v Euro NCAP

Jako jeden z dalších bodů důležitých pro budoucnost společnosti Škoda Auto považuji, aby
všechny modely Škoda dosahovaly hranice pěti hvězdiček v testu hodnocení bezpečnosti
vozu Euro NCAP. NCAP je nezávislé konsorcium, které provádí nárazové zkoušky
automobilů (tzv. crashtesty). Testované vozy pak dostávají počet hvězdiček (maximálně 5
hvězdiček), podle výsledků v nárazových testech. Výsledky těchto testů jsou často
prezentovány v automobilových časopisech, ale slouží také pro ovlivnění prodejů nových
vozů. Toto hodnocení přispívá k rozhodování zákazníků při výběru značky a modelu
nového automobilu. Škoda Auto v současné době dosahuje maximální počet 5 hvězdiček u
nejnovějších modelů, a to Škoda Yeti, Škoda Superb, ale 5 hvězdiček dostal také model
Škoda Roomster. Je tedy důležité, aby Škoda Auto dosahovala u všech modelů
maximálního možného hodnocení, a to u již připravované nové Octavie, či následníka
současné Fabie. Bezpečnost modelů Škoda musí být vždy na prvním místě.

7.6

Další možné šance pro lepší budoucnost Škoda Auto

Nyní bych už jen bodově nastínil další možnosti, které by mohly společnosti Škoda Auto
pomoci do budoucnosti.
- Model SUV Yeti s vyšší užitečností a velikostí kufru. Škoda Yeti je zákazníky velice
kladně hodnocen, na druhou stranu je mu vytýkána právě malá kapacita zavazadlového
prostoru. Společnost Škoda Auto u ostatních modelů brala vždy na zřetel maximální
objem zavazadlového prostoru, ale v případě modelu Yeti tomu tak není. Proto je
otázkou, co takhle vytvořit model Škoda Yeti „Combi“?
- Oživení nabídky vozů Škoda zavedením akčních modelů (zaměřených na bezpečnostní
výbavu, design, komfortní prvky – jako funkčnost aj).
- Zjednodušení nabídky pro kombinovatelnost výbav a variant vozů Škoda
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Závěr
Ekonomická krize, která postihla celosvětový automobilový průmysl začíná pomalu
odeznívat a automobilky se z následků krize vzpamatovávají. To platí v celém
automobilovém průmyslu, ve kterém se pro rok 2010 čeká lehké oživení. Již v prvním
čtvrtletí roku 2010 převážná většina automobilek v USA zaznamenala růst prodejů
osobních vozů, a to až o 24,3 %. Tento trend byl zaznamenán také v Evropě, kdy za měsíc
březen bylo prodáno (zaregistrováno) téměř 1,65 milionu nových vozů, a to představuje
nárůst prodejů v porovnání s březnem roku 2009 o 9,8 %. Registrace nových vozů v České
republice také vzrostly, a to na počet 17 446 vozů, což představuje nárůst o 40,6 %. Dá se
tedy předpokládat, že lidé a firmy začínají postupně obměňovat svá stará vozidla a kupují
si nová. V minulém roce měla ekonomická krize daleko větší dopady než nyní a proto lidé
či firmy s obměnami nových vozů vyčkávali až bude lepší situace na trhu.
Pozitivní trend prodejů nových vozů za první čtvrtletí roku 2010 zaznamenala
i mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Té vzrostl provozní výsledek na 2,6 mld. Kč,
a to představuje dvojnásobný nárůst v porovnání s předchozím rokem. Také zisk před
zdaněním vzrostl, a to na hodnotu 2,5 mld. Kč, přičemž minulý rok za stejné období byl
zaznamenán zisk před zdaněním jen ve výši 300 milionů Kč.
Společnost Škoda Auto i přes negativní dopady ekonomické krize v letech 2008 a 2009
hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. To bylo ovlivněno především zavedením
vládních podpor v zemích EU tzv. šrotovného, které v době krize nastartovalo poptávku po
nových vozech. Nejvíce prodaných vozů bylo zaznamenáno v SRN, kde vláda poskytla na
dotaci celkem 5 miliard EUR, které stačily na pořízení 2 milionů vozů. Na Slovensku bylo
šrotovné zavedeno ve dvou vlnách. Poskytnutá dotace stačila na cca 40 tisíc vozů, z toho
bylo necelých 16 % vozů Škoda.
Vlastní analýza zobrazuje, co by přineslo zavedení šrotovného v České republice v roce
2009. Výchozí parametry pro danou analýzu jsou použity ze statistik šrotovného z roku
2009 na Slovensku. Zjistil jsem, že pokud by stát poskytl plánovanou dotaci ve výši
2,5 mld. Kč, při výši dotace 30 tisíc Kč, byla by dotace poskytnuta celkem 83 333
žadatelům. Co se týče navýšení prodejů vozů Škoda, došlo by dle mých výpočtů
k navýšení zhruba o 10 000 tisíc nových osobních vozů Škoda. Tento počet musel být
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ponížen o ¼ zákazníku, kteří by si vůz zakoupili i bez poskytnutí dotace na šrotovné. Dále
jsem také počítal jaký zisk by šrotovné přineslo společnosti Škoda Auto a dospěl jsem
k závěru, že zisk společnosti by se zvýšil o cca 1,82 %. To byl jeden úhel pohledu při
zavedení šrotovného. Druhý pohled byl směřován na výpočet peněz, které by se vrátily
zpět do státního rozpočtu navíc v podobě vyfakturované daně z přidané hodnoty. Pro
porovnání jsem udělal dvě varianty s průměrnou cenou vozu, která byla fakturovaná na
Slovensku, druhá varianta byla navýšena o 10 %, a to především z důvodu, že v České
republice je vyšší kupní síla. Zhruba stejné procento je používáno při analýzách v
porovnávání ČR a SR ve Škoda Auto. Ve výpočtech jsem musel zohlednit taktéž
¼ zákazníků, kteří by si nový vůz koupili i bez poskytnutí příspěvku a tudíž by tyto
vybrané peněžní prostředky za DPH do státního rozpočtu přišly, ale nejednalo by se
o peníze, které by byly navíc. Ve variantě 1 by předpokládaný příjem peněz do státního
rozpočtu před odečtením veškerých výdajů na administrativu činil 1,250 mld. Kč, při
variantě 2 by hodnota činila 1,6333 mld. Kč. Pokud bychom tyto hodnoty zprůměrovali,
dostali bychom 1 081 250 000 Kč. Z této částky je potřeba odečíst veškeré náklady na
administrativu.
Závěrem diplomové práce bych rád zhodnotil vypracovanou analýzu týkající se
šrotovného, které by v případě zavedení v České republice mělo zanedbatelné účinek na
zvýšení prodejů vozů Škoda v České republice. Zisk společnosti Škoda Auto by se zvýšil,
ale na ale pouze o zanedbatelnou část (cca 1,82%). Na obměnu vozového parku v České
republice by zavedení šrotovného nemělo téměř zádný vliv, jelikož vozový park v České
republice patří vzhledem ke stáří vozů k jedněm z nejstarších. Co se týče peněz, které by
přišly zpět do státní pokladny, zde je určitý potenciál. Na druhou stranu nemůžeme ale
nyní říci, kolik peněz by tvořily náklady na administrativu, která by byla se zavedením
šrotovného spojena.
Nutné je ale také říci, že šrotovné mělo v zemích Evropy ale i v České republice velký
úspěch.Zvýšil se odbyt společnosti Škoda Auto, a to mělo pozitivní vliv na zaměstnanost,
a to nejen v automobilce, ale i u dodavatelů, kteří jsou do automobilového průmyslu
zapojeni. Pokud by tedy bylo zavedeno šrotovné v ČR, klesla by nezaměstnanost, lidé by
měli práci a stát by nemusel těmto nezaměstnaným vyplácet státní podporu, sociální dávky
aj.
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Závěrem bych chtěl říci, že vypracování této diplomové práce pro mě bylo velmi přínosné,
a to hlavně z profesního hlediska. Celkově jsem si rozšířil obzory a získal jsem díky tomu
spoustu zajímavých informací o dopadech globální ekonomické krize na celosvětový
automobilový průmysl, ale hlavně na společnost Škoda Auto a.s.
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