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Anotace (abstrakt) 

S rostoucím trendem ukazatele poměřující vývoz k hrubému domácímu produktu, který 

můžeme pozorovat u většiny zemí, vzrůstá i významnost teorií věnujících se právě 

mezinárodnímu obchodu. Schopnost analyzovat trendy v pohybu zboží a určit výhody 

plynoucí z bilaterárních obchodních vztahů, patří k důležitým aspektům ekonomického růstu 

a rozvoje celé ekonomiky.  

Má práce se zabývá rozborem obchodu mezi Českou republikou a Německem. Jako nástroj 

pro zmíněnou analýzu jsem si vybrala Input-Output metodu a teorií určující konkrétní směr 

pohybu a strukturu zboží je Heckscher-Ohlinův Teorém. K ověření platnosti dané teorie na 

konkrétních datech, jsem si vybrala dva historické přístupy. Prvním z nich je  Leontiefova 

metoda výpočtu z roku 1954, která dala za vznik známému Leontief paradoxu. Druhým a 

modernějším přístupem, který jsem použila, je Riedlova metoda z roku 1974. V kvantitativní 

části jsem se zaměřila na dva konkrétní typy výpočtu s cílem určit vybavenost země výrobním 

faktorem a stanovit konkrétní intenzitu její výroby. 

Smyslem celé analýzy je potvrdit platnost Hecksher-Ohlin Teorému, čímž bychom ověřili, 

zda se zboží mezi Českou republikou a Německem pohybuje v souladu s neoklasickou teorií 

komparativních výhod. 

 

Abstract 

One may observe a growing trend of figure measuring the ration between export and gross 

domestic product that applies for almost all countries. In response to this phenomenon 

theories dealing with international trade becomes more important.  The capability to identify 

some trends in commodity movements and determine advantages rising from bilateral trade 

are   key aspects of economic growth and country development. 



  

This thesis deals with the analysis of international trade between Czech Republic and 

Germany. Fundamental determinant of trade between countries is Heckscher-Ohlin Theorem 

and as my research instrument I choose Input-Output methodology. I decided to use two types 

of calculation, while evaluating the validity of mentioned theory. First is Leontief 

methodology from 1954, which led to famous Leontief paradox. Second and more modern 

approach is the one developed by Riedel in 1974. In quantitative part of my analysis I focused 

my attention on two calculations with purpose to state factor endowment and country’s 

production intensity. 

The meaning of this analysis is to confirm the validity of Heckscher-Ohlin Theorem, which 

would lead to conclusion that commodity movement between Czech Republic and Germany 

is driven by neoclassical theory of comparative advantage. 
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1 Úvod 

 

Mezinárodní obchod se v posledních desetiletích stal významnou kategorií 

světového ekonomického dění. Pro velké množství států je nemožné, aby svou produkcí 

uspokojily veškeré spotřební požadavky na národní úrovni a proto využívají výhod 

plynoucích z mezinárodní dělby obchodu. Světová hodnota exportovaného zboží 15,211 

trilionů dolarů a 3,826 trilionů dolarů exportovaných služeb z roku 2010 je výsledkem 

výrazného růstu objemu mezinárodních obchodních transakcí v posledních deseti 

letech, přičemž hodnota exportu rostla rychleji než samotný světový výstup. Míra růstu 

exportu zboží se mezi lety 2000 a 2010 pohybovala kolem 6,5% ročně, při současném 

průměrném ročním růstu světového reálného výstupu, měřeného pomocí hrubého 

domácího produktu, pouze o 4,1% (o 6,4% u nízko a středně příjmových ekonomik a o 

1,8% u vysoko příjmových).
1
  

Co vysvětluje konkrétní pohyb zboží? A lze vzájemný obchod s motorovými 

vozidly vysvětlit stejným způsobem jako ten se železnou rudou? Tyto otázky jsou 

zdrojem inspirace již mnoho let a snaha porozumět zákonitostem vzájemných směn, 

dala za vznik nespočtu teorií od Teorie komparativních výhod po modernější teorie 

založené na rostoucích výnosech z rozsahu nebo produktové diferenciaci. Jedním 

z nejvýznamnějších výkladů vzájemného obchodu mezi státy, a pro moji analýzu také 

tím nejdůležitějším, je neoklasický Heckscher-Ohlinův model navazující na klasickou 

teorii komparativních výhod. Ten vysvětluje konkrétní exportní orientaci regionu a 

následnou specializaci produkce pomocí odlišných vybaveností země výrobními 

faktory. Jmenované komparativní výhody nám určují zahraniční konkurenceschopnost 

daného produktu a znalost této výhody nám umožní jmenovat typ zboží, jehož produkci 

a export by daná ekonomika měla rozvíjet. 

Cílem mé bakalářské práce je dokázat platnost výše zmíněného Heckscher-

Ohlinova modelu v souvislosti s pohybem zboží mezi Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo s tím, že výsledná zjištění nám poskytnou orientační náhled na 

komparativní výhody naší země. Zdrojem informací my bude soubor Input-Output 

tabulek s nejnovějšími dostupnými údaji o České republice, které jsou z roku 2005.  

                                                 
1
 Údaje spočítané na základě statistiky World Development Indicators 2012, zveřejňované Světovou 

bankou. 

 



 

2 

 

 

V první části práce rozeberu informace o vývoji a struktuře českého 

zahraničního obchodu mezi lety 2004 a 2010 s tím, že se podrobněji zaměřím na 

vzájemný obchod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.    

Následující kapitola je věnována kompletnímu teoretickému rozboru Heckcher-

Ohlin modelu, definicím podstatných pojmů a ustanovení základních předpokladů. 

Zároveň bude mým úkolem přiblížit metodu Input-Output analýzy a představit její 

operativnost za pomoci užití Leontiefovy inverzní matice. Vše pouze na teoretické 

úrovni. 

Poslední a nejrozsáhlejší oddíl je věnován praktické aplikaci veškeré uvedené 

teorie. Tuto kapitolu můžeme rozdělit na dvě charakteristické častí zabývající se 

rozdílnými tématy. Úkolem první kvantitativní analýzy je představit využití Input-

Output metody pro vyjádření vzájemných ekonomických vazeb, přičemž nástrojem pro 

demonstraci mi bude několik simulací představujících poptávkové šoky pro různá 

odvětví výroby. Snahou je nastínit produkční prostředí, ve kterém později užijeme 

získaných údajů o pracovní a kapitálové intenzitě výroby. Tím se dostáváme k jádru mé 

práce, kterým je konkrétní kvantitativní analýza platnosti Heckscher-Ohlinova modelu. 

Zde podotknu, že se zaměřím pouze na Heckscher-Ohlinův Teorém, který je jedním ze 

čtyř teorémů spadajících do zmíněného modelu. Smyslem celého výpočtu je získání 

informací o práci a kapitálu spotřebovaného při výrobě, na základě nichž budeme moci 

posoudit, zda praktická směna mezi Českou republikou a Německem odpovídá 

předpokládanému pohybu dle platného Heckscher-Ohlinova Teorému a tedy že, naše 

země využívá znalosti komparativních výhod. K výpočtu využiji dvou historických 

metod. První z nich je Leontiefova metoda z roku 1954, která dala za vznik známému 

Leontief paradoxu a která byla mou inspirací pro výběr tématu bakalářské práce. Druhý 

a modernější výpočet je výsledkem Riedlovy analýzy z roku 1974, který do kalkulace 

intenzity přidal proměnou struktury exportu. Na konci této části se pokusím o srovnání 

výše popsaných metod a sjednotím získané informace o výrobních faktorech s těmi 

z kapitoly o poptávkových šocích. Zde bude zajímavé přiřadit konkrétní hodnoty 

intenzit k daným šokům, neboť budou reflektovat skutečnou ztrátu nebo zvýšení 

poptávky po pracovnících (budeme-li se zabývat využitím pracovního faktoru) v reakci 

na poptávkový šok. Tyto údaje mohou být využity při rozhodování o budoucí 

hospodářské politice státu ve chvíli, kdy bychom si dali za cíl, řekněme najít výrobní 

sektor generující nejvíce pracovních míst. Co se týče mezinárodního obchodu, je 

zásadním přínosem mého výpočtu jeho schopnost určit, zda pod existující strukturou 
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mezinárodního obchodu Česká republika šetří svůj vzácný výrobní faktor. Nedílnou 

součástí analýzy bude i zamyšlení nad důvody častého selhání Heckscher-Ohlinova 

Teorému a typizace externích jevů, které narušují očekávaný pohyb zboží.  
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2 Zahraniční obchod České republiky 

2.1 Dynamika vývoje českého zahraničního obchodu v letech 2004 až 

2010 

Obrat zahraničního obchodu se mezi lety 2004 a 2010 zvýšil o 79,71%, což 

v absolutním vyjádření představuje 86 874 milionů eur. Na zvýšení se více podílel 

export s účastí 53,23% a objemem 46 244 milionů eur. Import vzrostl o 40 625 milionů 

eur, což znamená 46,77%  celkového zvýšení obratu. Vidíme, že zahraniční obchod se 

meziročně vyvíjí značně nejednoznačně. Za povšimnutí stojí rok 2009, kdy došlo 

k prudkému poklesu obchodovaného objemu, patrně v reakci na světovou finanční krizi 

a celosvětový pokles poptávky po zahraničním zboží. Přesto dlouhodobý vývojový 

trend českého zahraničního obchodu můžeme označit za rostoucí. 

 

Tabulka č. 1: Obrat zahraničního obchodu České republiky v letech 2004 až 2010 

ROK OBRAT (v mil eur) 

NÁRŮST/POKLES oproti 

předchozímu roku (v 

procentech) 

NÁRŮST/POKLES oproti 

předchozímu roku (v absolutní 

hodnotě) 

2004 108 989 - - 

2005 124 283 114,0 15 294 

2006 150 005 120,7 25 722 

2007 175 634 117,1 25 629 

2008 195 780 111,5 20 146 

2009 156 314 79,8 -39 466 

2010 195 863 125,3 39 549 

Zdroj: CZSO a vlastní výpočty 

 

Z podrobnějších informací o dovozech a vývozech zboží zároveň vyplývá, že od roku 

2004 se Česká republika pohybuje na aktivní straně obchodní bilance.(příloha č. 16) 

 

2.2 Struktura obchodu dle teritorií 

 

Nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky je kategorie vyspělých 

ekonomik
2
, která se na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu podílí 81 

procenty, z čehož drtivá většina transakcí probíhá v rámci zemí Evropské unie (73,9%). 

                                                 
2
 EU, EFTA, Ostatní 
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Rozvojové ekonomiky, Společenství nezávislých států a Ostatní
3
 zabírají shodně kolem 

5 % celkového obratu. Zbylé 1% směřuje do evropských tranzitivních ekonomik. 

Vzájemná bilance se dle jednotlivých skupin liší, a zatímco do vyspělých zemí více 

vyvážíme, s rozvojovými zeměmi, Společenstvím nezávislých státu a skupinou 

Ostatních má Česká republika bilanci pasivní. 

Hlavním zahraničněobchodním partnerem je dle Českého statistického úřadu 

Spolková republika Německo (dále jen SRN), která s obratem 1 432 943 milionů 

českých korun zdaleka převyšuje všechny ostatní země. Dalšími významnými partnery 

jsou Slovensko (343 236 mil Kč), Čína (318 978 mil Kč) nebo Polsko (308 885 mil Kč).  

 

2.3 Spolková republika Německo 

 

SRN je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Vývoj podílu 

vývozu do SRN na celkovém českém vývozu kolísá v letech 2004 až 2010 kolem 30 %, 

přičemž v posledních letech pozorujeme mírný růst. Podíl německých dovozů k našemu 

celkovému importu od roku 2004 soustavně klesá, což má za následek, že ČR 

obchoduje se SRN s rostoucím přebytkem. Saldo vzájemného obchodu pak pro rok 

2010 dosahovalo 4 217 milionů eur.  

 

Tabulka č. 2: Vývoz a dovoz mezi Českou republikou a Německem v letech 2004 až 2010 

ROK 

EXPORT IMPORT 

BILANCE 

(v mil eur) 

 Hodnota 

 (mil eur) 

Rozdíl oproti 

předešlému 

roku 

Podíl na 

celkovém 

exportu ČR 

Hodnota 

 (mil eur) 

Rozdíl 

oproti 

předešlému 

roku 

Podíl na 

celkovém 

importu ČR 

2004 20 405 - 37,73% 20 304 - 36,97% 101 

2005 21 106 701 33,62% 21 252 949 34,56% -147 

2006 24 134 3 028 31,88% 24 150 2 898 32,50% -17 

2007 27 473 3 339 30,73% 27 461 3 311 31,84% 12 

2008 30 484 3 011 30,72% 29 220 1 759 30,27% 1 264 

2009 26 288 -4 195 32,46% 23 051 -6 169 30,60% 3 237 

2010 32 454 6 166 32,35% 28 237 5 185 29,55% 4 217 

Zdroj: Vlastní výroba pomocí dat z CZSO a Eurostatu 

 

                                                 
3
 Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam 
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Mezi objemově nejvýznamnější obchodované komodity
4
 mezi ČR a SRN patří 

elektrická zařízení a motorová vozidla, která v roce 2010 tvořila 30% veškerých exportů 

a 24% importů. Další významnou skupinou je například výpočetní technika nebo stroje 

všeobecně používané v průmyslu. 

Právě významnost pozice SRN v zahraničněobchodních vztazích České 

republiky, je argumentem pro bližší analýzu struktury obchodovaných komodit mezi 

oběma zeměmi.  

                                                 
4
 Dle SITC klasifikace. 



 

7 

 

 

3 Teoretické základy 

 

Abychom mohli potvrdit nebo vyvrátit níže uvedenou hypotézou o struktuře 

zahraničního obchodu mezi SRN a Českou republikou, musíme si nejprve vymezit 

teoretické pojmy a modely, se kterými budeme pracovat. Za prvé je nezbytné ukotvit 

Heckscher-Ohlinovu
5
 teorii mezinárodního obchodu a představit možnost jejího využití 

pro naši analýzu. Za další je zapotřebí seznámit čtenáře s metodou Input-Output 

analýzy, kterou prvně definoval Wassily Leontief ve třicátých letech minulého století a 

která je základním stavebním kamenem celé práce. 

 

3.1 Heckscher-Ohlin teorie mezinárodního obchodu 

 

Heckscher-Ohlinova teorie (dále jen H-O) logicky navazuje na klasické teorie 

absolutních a komparativních výhod. Je řazena mezi modely všeobecné rovnováhy a je 

postavena spíše na mikroekonomických než makroekonomických základech. Její vznik 

se datuje k roku 1919, kdy švédský ekonom Eli Herscher prvně představil její základní 

myšlenky. Do širšího povědomí se ovšem dostalo až její rozpracovaní, které provedl 

Bertil Ohlin roku 1933 a společně s pracemi Paul A. Samuelsona dotvořil H-O teorii 

mezinárodního obchodu, kdy se určujícím determinantem obchodu stala vybavenost 

regionu výrobními faktory. Nutno podotknout, že tato teorie od svého vzniku prošla 

celou řadou rozšíření a úprav, nicméně já se budu držet verze základní, která bude pro 

mou analýzu naprosto dostačující a jejíž předpoklady si představíme v následující 

kapitole. 

 

H-O Teorém:
6
 

Vzhledem k daným podmínkám, bude region exportovat zboží, při jehož 

produkci využívá relativně více svého hojného výrobního faktoru a naopak dovážet to, 

při jehož výrobě by použila relativně více svého vzácného faktoru. (Tedy kapitálově 

hojná země bude vyvážet kapitálově intenzivní produkty a vice versa.) (Ohlin, 1968) 

 

                                                 
5
 V některé literatuře se setkáme s označením Heckscher-Ohlin-Samuelson teorie (H-O-S) 

6
Heckscher-Ohlin (H-O) Teorém je pouze jednou součástí celkového H-O modelu, který se skládá celkem 

ze čtyř hlavních formulí: Heckscher-Ohlin Teorém, Rybczynski Teorém, Stolper-Samuelson Teorém a 

Factor  Price Equalization Teorém. Tato teze bude zkoumat platnost pouze H-O teorému. 
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3.1.1 Teoretické předpoklady pro H-O Teorém
7
 

(1.) Uvažujme pouze dva regiony, dvě komodity a dva výrobní faktory, kterými 

jsou práce a kapitál. 

(2.) Produkční funkce obou regionů jsou identické a cena faktorů neovlivňuje 

intenzitu jejich využití při výrobě. 

(3.) Výnosy z rozsahu jsou konstantní. 

(4.) Komodity i faktory jsou v obou regionech stejné kvality. 

(5.) Pohyb zboží mezi regiony nepodléhá dodatečným transakčním nákladům a 

nečelí žádným překážkám při obchodování. 

(6.) Ekonomika operuje v prostředí dokonalé soutěže. 

(7.) Faktory jsou mezi jednotlivými regiony imobilní a volně pohyblivé v rámci 

jednoho regionu. 

(8.) Množství těchto faktorů v ekonomice je omezené a konstantní, celková 

poptávka po nich se rovná jejich nabídce.  

(9.) Regiony se liší vybaveností jednotlivými výrobními faktory. 

(10.) Jednotlivé produkty se liší v relativní spotřebě faktorů při výrobě. 

(11.) Poptávka v obou regionech je shodná a homotetická. 

 

3.1.2 Kritika předpokladů 

Nemusíme se zabývat nijak hlubokou analýzou, abychom si uvědomili, že tyto 

předpoklady vytvářejí značně zjednodušenou realitu s cílem neutralizovat všechny 

ostatní proměnné ovlivňující zahraniční obchod, jakými je například využití rozdílných 

technologií, schopnosti a znalosti populace, velikost ekonomiky, distribuce důchodu 

nebo státní intervenční politiky. 

Předpoklad užití stejných technologií (2.), kdy mají obě země shodné intenzity 

výrobních faktorů při výrobě stejného zboží, je nereálný. Využití pokročilejší 

(kapitálově intenzivnější) technologie je spojováno především s vyspělými 

ekonomikami, a tedy ve vztahu k rozvíjejícím se zemím to bude daný předpoklad jen 

těžko obhajitelnou podmínkou. Stejně tak ve chvíli, kdy bychom připustili změnám cen 

výrobních faktorů měnit danou intenzitu, těžko bychom dle H-O teorie předpovídali, 

jaké zboží se bude obchodovat. (Řekněme, že určitý sektor A je kapitálově intenzivní 

pouze pro nízkou hodnotu relativní mzdy, kdežto pro vysoké hodnoty se mění na 

                                                 
7
 Předpoklady částečně převzaty z  ZHANG, Shidi, WANG, Xiaowen, YAN, Juan. Focusing on Industry 

Factor Intensity: Testing of Heckscher-Ohlin Theorem with Chinese Industrial Data. SSRN Working 

Paper Series. 2010. 42 s. Strana 1. 
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pracovně intenzivní výrobu. To by znamenalo, že by kapitálově hojná země mohla 

místo produktu sektoru A exportovat zboží sektoru B, který bude pro danou relativní 

mzdu využívat více kapitálu.
8
) Reálně se také v mnoha odvětvích setkáme s rostoucími 

výnosy z rozsahu (3.) a skutečností, že velikost daného regionu bude zásadně 

ovlivňovat, jak produkci, tak obchod s daným zbožím. Kvalita zboží ani výrobních 

faktorů v obou zemích není shodná (4.) Speciálně u zboží je kvalitativní diference 

obzvláště zajímavá, neboť by se dalo předpokládat, že po otevření zahraničního 

obchodu a vstupu konkurenčních výrobků na domácí trh, se postupně kvalita vyrovná, 

tak aby firmy zůstaly konkurenceschopné. Přesto se dnes setkáme s rozdílnou výrobní 

politikou mnoha českých firem ohledně toho, jedná-li se o zboží určené pro český nebo 

zahraniční trh. Zároveň i porušení homogenity výrobních faktorů a povolení členit práci 

dle schopností jednotlivých pracovníků, případně rozrůznění kapitálu dle jednotlivých 

forem, by způsobilo neplatnost teorému. Pro představu, na základě dat z OECD byla 

produktivita práce
9
 za rok 2005 v Německu celých 39,9 eur, kdežto v české republice 

pouze 11,7 eur. (5.) Vysoké transakční náklady by zmenšily obchodované množství a 

způsobily rozdílné ceny v jednotlivých regionech, stejný efekt by mělo zavedení cla 

nebo jiných bariér. Současně ale nic nebrání tomu předpokládat, že po vyčlenění 

komodit podléhajících zmíněné omezovací politice, by se obchod se zbývajícím zboží 

řídil pravidlem H-O teorému. Vzhledem k blízké geografické poloze, členství 

v Evropské unii a vzájemným dohodám o prohlubování ekonomické a průmyslové 

spolupráce, lze transakční náklady mezi ČR a Německem považovat za nejmenší 

možné. Existence monopolů a jiných tržních selhání, v rámci odvětví jako 

telekomunikace nebo energetika, je přirozeným jevem dnešních ekonomik (6.). Zakáz 

pohybu výrobních faktorů mezi jednotlivými regiony (7.) je nezbytný z toho důvodu, 

abychom mohli zkoumat efekty pohybu zboží, aniž bychom se starali o pohyb faktorů 

jako takových, nicméně je to prvek reálně velice omezující. „Když dovolíme faktorům 

mezinárodně se pohybovat, budou migrovat tak, aby svým pohybem vydělaly na 

rozdílných výnosech. Takový obchod s faktory bude mít tendenci vytlačovat obchod se 

zbožím, neboť oba toky existují z důvodu rozdílných relativních vybaveností jednotlivých 

zemí. V extrémní situaci by pohyb faktorů mohl způsobit eliminaci potřeby obchodu se 

zbožím. Tedy obecně předpokládáme, že oba druhy obchodu probíhají simultánně a H-

                                                 
8
 Tzv. Factor intensity reversal. 

9
 HDP na odpracovanou hodinu. 
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O teorém zůstává platný.“
10

 Problém nastává rovněž ve chvíli, kdy se rozhodneme 

pracovat s fixními a konstantními faktory (8.), jejichž hodnota ve skutečnosti značně 

kolísá v reakci na makroekonomický vývoj, zejména hospodářský cyklus celé 

ekonomiky. Nakonec i příliš rozdílné preference (11.) obou zemí mohou přebýt H-O 

teorém.  

V reakci na kritiku předpokladů se dá tvrdit, že výše zmíněný model je 

obhajitelný spíše v krátkém, nikoliv dlouhodobém horizontu. 

Napříč literaturou se můžeme setkat s mnoha neúspěšnými pokusy o potvrzení 

zmíněné teorie, které často vedly k bizarním výsledkům typu Leontief paradox. Právě 

jedním z důvodů neúspěchu může být i aplikace příliš restriktivních předpokladů na 

reálná data, která jsou výsledkem fungování spíše neuspořádané ekonomiky. Přesto 

myšlenka, že vzájemný obchod probíhá na základě rozdílných vybaveností výrobními 

faktory, představuje nepopiratelně jeden z nejvýznamnějších výkladů globálních trendů 

v obchodování. 

 

3.1.3 Vybavenost regionu výrobním faktorem 

Vybavenost si definujeme jako relativní poměr kapitálu a práce a v této relativní 

formě s ním budeme pracovat. Řekněme, že platí: 

(
 

 
)
 

   (
 

 
)
 
  (1) 

pak domácí zemi (d) označíme za relativně kapitálově hojnou (práce je vzácným 

faktorem) a zahraniční (z) za relativně pracovně hojnou (kapitál je vzácným faktorem). 

 

3.1.4 Intenzita využití výrobního faktoru 

Řekněme, že komodita x využívá při výrobě relativně intenzivněji kapitál a 

produkce komodity y je naopak intenzivní na práci pak: 

(
 

 
)
 
   (

 

 
)
 

  (2) 

Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat reálnými daty, které jsou sestaveny pro více 

jak 2 komodity, musíme si tuto verzi poopravit.  

Nebudeme si určovat intenzitu pro všechny sektory (komodity) jednotlivě, ale 

pouze pro skupinu vybraných. Bude nás zajímat soubor 10 sektorů s nejvyšší hodnotou 

importovaných a exportovaných komodit (viz příloha č. 3), přičemž pokud se potvrdí 

                                                 
10

 Vlastní překlad. MARKUSEN, James R., MELVIN, James R., KAEMPFER, William H., MASKUS, 

Keith E. Internationl trade: Theory and Evidence. New York: McGraw Hill, 1995. 471 s. strana 107. 
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platnost teorému, tak relativně kapitálově hojná země bude exportovat skupinu komodit 

(EX) s vyšším relativním koeficientem kapitál/práce než jaký bude připadat na skupinu 

importovaných komodit (IM). Tedy: 

(
 

 
)
  

   (
 

 
)
  

      (3)     

 

3.2 Input-Output tabulky 

 

Soubor tabulek
11

 (viz příloha č. 1) pro Input-Output (dále jen I-O) model je 

sestaven na základě pozorovaných dat pro určitou ekonomickou oblast, v našem případě 

pro Českou republiku. Předpokladem pro vznik I-O databáze je možnost separace 

ekonomické aktivity ve zkoumané oblasti na určité segmenty nebo výrobní sektory. 

V našem případě si ekonomiku rozdělíme na 59 sektorů, specifikovaných pomocí 

CPA
12

 klasifikace. Zde se budeme muset vyrovnat se značným zjednodušením pro 

metodické účely a předpokládat, že podrobnější členění sektorů na skupiny, třídy nebo 

kategorie komodit nemění produkční charakter daného sektoru (obzvláště kapitálovou a 

pracovní náročnost produkce). Nás bude zajímat především symetrická I-O tabulka 

(SIOT) a I-O tabulka domácí produkce (DOM), jejíž agregovaná data sesbíraná za 

určité období, nejčastěji za rok, reprezentují několik charakteristických toků napříč 

ekonomikou. Řádky takové tabulky představují distribuci vyrobeného produktu napříč 

ekonomikou a sloupce popisují strukturu vstupů požadovanou jednotlivými sektory k 

tomu, aby mohly vyprodukovat daný výstup. Na straně distribuce výstupů je první a pro 

naši analýzu nejvýznamnější interakcí tzv. okamžitá spotřeba mezi jednotlivými 

sektory. Druhou skupinou jsou toky konečné poptávky mezi domácí spotřebitele, 

jakými jsou jednak individuální spotřebitelé nakupující v obchodech, tak i spotřeba 

iniciovaná státem. A poslední ovšem neméně důležitou skupinou jsou údaje o exportech 

daného výstupu. V rámci vstupů do odvětví je, kromě zmíněné spotřeby produktu při 

výrobě, třeba vyčlenit ještě jednu skupinu toků a tou je kategorie tzv. přidané hodnoty 

                                                 
11

 Tzv. The input-output framework of the European System of Accounts (ESA 1995), kteý se skládá z 

Suply table, Use table, Import table a Symetric input-output table. 
12

 Statistická klasifikace produkce dle činností, neboli CPA (Statistical Classification of Products by 

Activity in the European Economic Community) byla vytvořena Organizací Spojených Národů. Tato 

klasifikace je v Evropské Unii právně závazná a poslední revize vešla v platnost nařízením Evropského 

parlamentu v roce 2008. Platná česká verze dostupná na www 

<http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa)>. 
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reprezentující ostatní vstupy do sektoru
13

, jakými je například spotřeba práce nebo 

kapitálu. 

Výměna produktů mezi sektory probíhá ve formě nákupů a prodejů fyzických 

jednotek a pro účetní účely je možné tyto toky zaznamenávat jak ve fyzické, tak cenové 

formě. Přestože se nám mohou fyzické jednotky zdát logičtější a lépe reflektující 

spotřebu jednoho sektoru produktem sektoru jiného, narazíme na podstatný problém, 

kdy sektor prodává více než jeden typ produktu (odlišná cena, odlišná tonáž). Proto se 

setkáme spíše s cenovým záznamem dané transakce a to i přesto, že budeme čelit 

problému měnící se ceny nereflektující změnu ve fyzických jednotkách. Dalším 

argumentem pro hodnotové znázornění, je existence sektorů poskytujících služby, 

jejichž „výrobu“ bychom ve fyzických jednotkách těžko vyjadřovali. 

 

3.2.1 Input-Output analýza 

I-O je empirickým modelem všeobecné rovnováhy, který se snaží o vyjádření 

vztahu mezi jednotlivými sektory v ekonomice v situaci, kdy se nabídka rovná 

poptávce. Jak bylo řečeno, tato analýza je výsledkem práce Wasily Leontiefa, který 

definoval základní vztahové rovnice, pomocí nichž můžeme pozorovat, jak působí 

změny v konečné poptávce na výrobní sektory. 

 

3.2.2 Technické koeficienty 

K přesnému vyjádření vazeb mezi jednotlivými sektory, slouží tzv. vstupní 

(technické) koeficienty, které představují množství výstupu i, které je absorbováno 

sektorem j, vyjádřeno na jednotku celkového výstupu sektoru j: 

    
   

  
                                (4)  

kde       znázorňuje výstup i-tého sektoru, který vstupuje do výroby sektoru j a    je 

celkový výstup sektoru j. 

 

3.2.3 Statická analýza  

Předpokládejme, že ekonomika má n sektorů, pak ji lze vyjádřit pomocí 

soustavy n lineárních rovnic: 

 

 

                                                 
13

 Označením „ostatními“ budeme rozumět „neprůmyslové“, tedy toky spíše finančního než výrobního 

charakteru. 
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  =                 
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  =                                  (5)    

…                                      … 

  =                  

tedy výstup sektoru i (    je distribuován napříč ostatními sektory j       v rámci tzv. 

okamžité spotřeby, nebo zkonzumován v rámci finální poptávky   . 

Využijeme-li vztahu (4) a přepíšeme si soustavu do maticového tvaru, dostaneme: 

          
15

                                                                                                              (6)           

z čehož jednoduše získáme: 

                     (7)   

kde I je jednotková matice. Označme výraz          . Matice L, známá pod 

názvem Leontiefova inverzní matice, je maticí komplexních koeficientů a vyjadřuje jak 

přímé, tak nepřímé vlivy změny finální poptávky na jednotlivé produkční sektory. 

Nepřímý vliv je důsledkem toho, že výstup jednoho odvětví může být zároveň použit 

jako vstup do výroby odvětví jiného. 

Aby byl tento model skutečně použitelný, musí být splněny následující 

podmínky.  

 

(1) Technické koeficienty jsou dlouhodobě konstantní. 

(2) Všechny komplexní koeficienty matice L musí být nezáporné z toho důvodu, 

aby v každé situaci existovala pro danou poptávku dostatečná nabídka. 

(Leontief, 1966) 

(3) Celková situace ekonomiky je optimistická, trh nečelí žádným rigiditám a 

existuje dostatek kapitálu a pracovní síly pro jakékoliv dodatečné zvýšení 

produkce.  

(4) Nabídka producentů je v každém okamžiku neomezená. 

 

Takové předpoklady opět plně neodpovídají realitě. Technické koeficienty 

nebudou zcela určitě dlouhodobě udržitelné na jedné úrovni, neboť odráží uplatnění 

nových technologií a změny struktury vstupů z důvodů cenových změn. Zároveň je 

těžko uvěřitelná situace, kdy je nabídka domácího průmyslu neomezená, obzvláště ve 

chvíli, kdy uvažujeme model s mezinárodní imobilitou výrobních faktorů.  
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4 Praktická aplikace 

4.1 Využití I-O analýzy pro zkoumání reakcí ekonomiky na poptávkové 

šoky 

 

Na základě vztahu (7) můžeme pozorovat, jaké strukturální a kvantitativní 

změny vyvolá fluktuace finální poptávky po zboží daného sektoru. Já jsem při svém 

modelování měnila proměnou exportu a u vybraných sektorů zkoumala, jaký efekt bude 

mít takové zvýšení o 100 milionu eur na jednotlivé sektory, popřípadě výstup celé 

ekonomiky. Výběr exportu jako nezávislé proměnné není striktní a lze stejně tak využít 

změny ve spotřebě státního sektoru nebo sektoru domácností, neboť platí: 

 

        q (8)  

 

kde y je konečná spotřeba ze vztahu (7), c je spotřeba domácností, neziskových 

organizací sloužících domácnostem a státu, q je reziduální spotřeba (změny zásob nebo 

hrubý kapitál).  

Zvolila jsem 4 sektory, pro které bude zajímavé sledovat zmíněnou reakci. Prvně 

je to sektor kancelářských zařízení a počítačů, který představuje sektor s nejvyšším 

využitím importovaných vstupů (viz příloha č. 6), dále sektor ostatních výrobků 

zpracovatelského průmyslu, které jsem vybrala na základě tzv. Backward linkage pro 

domácí ekonomiku dle Rasmussen-Hirschman metody
16

, která představuje numerické 

vyjádření všech zpětných vazeb (mimo vlivu indukované spotřeby), které vyvolá 

zvýšení výstupu jednoho sektoru (viz příloha č. 3). Nejvyšší hodnota takového indexu 

představuje sektor s nejvyšším stupněm provázanosti, a tedy zvýšení jeho výstupu by 

mělo vyvolat nejvyšší zvýšení výstupu v rámci celé ekonomiky. Třetím sektorem je 

výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, který je největším exportérem jak do 

zahraničí, tak specificky do Německa a který zároveň představuje sektor, po jehož 

produktech je i v domácí ekonomice nejvyšší poptávka (velikost vyjádřená v eurech). 

Jako poslední se podíváme na reakci ostatních podnikatelských služeb (právnické a 

účetní poradenství, auditing, marketing, personální služby apod.), po jehož výstupu je 
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 Pro bližší informace o výpočtu: SONIS, Michael, GUILHOTO, J.M. Joaquim, HEWINGS, J.D. 

Geoffrey, MARTINS, B. Eduardo. Linkages, key sectors, and structural change: Some new perspectives. 

Developing Economies, 1995, vydání 33, strany 233-270. Strana 234. 
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nejvyšší poptávka mezi ostatními výrobci, tedy představuje nejvyužívanější 

meziprodukt. 

Například pozitivní šok 100 milionů eur pro automobilový průmysl povede ke 

zvýšení produkce elektrické energie o1 459 474,171 eur, výstupu pozemního transportu 

o 2 589 963,802 eur anebo zvýšení užití ostatních podnikatelských služeb o 4 122 

073,414 eur. Následující tabulka znázorňuje konečné zvýšení výstupu celé ekonomiky. 

Podrobnější výpočet naleznete v příloze č. 7. 

 

Tabulka 3: Konečný výstup celé ekonomiky v reakci na pozitivní šok 100 milionů eur pro vybrané 

sektory 

SEKTOR Celkový výstup (v eurech) 
Kancelářské zařízení a počítače 129 448 841,52 

Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu 274 935 718,04 

Motorová vozidla, přívěsy a návěsy 

Ostatní podnikatelské služby 

171 069 663,23 

196 497 639,62 

Zdroj: Vlastní výroba 

 

Tímto se potvrdila platnost Rasmussen-Hirschman indexu, kdy nejvyšší hodnotu 

tohoto indexu má ze čtyř vybraných sektorů právě kategorie ostatních výrobků 

zpracovatelského průmyslu (1,56) a skutečně, zvýšení produkce o 100 mil eur vyvolá 

konečný růst výstupu ekonomiky o 274 935 718,04 eur, tedy více jak dvakrát více, než 

kolik by způsobilo stejné zvýšení výstupu sektoru vyrábějící kancelářské zařízení. 

Teoreticky by pak podpora zmíněného sektoru vyvolala nejvyšší zvýšení celého HDP a 

díky existenci indukované spotřeby by toto zvýšení bylo reálně ještě o něco znatelnější. 

Ve zmíněných statistikách s dodatečnou spotřebou vyvolanou zvýšením mezd 

zaměstnanců v důsledku zvýšeného výstupu a bohatství producentů nepočítáme.  

Mějme na paměti, že stejný efekt působí i opačným směrem a podobnou 

analýzou lze zkoumat i negativní skoky ve výrobě jednotlivých sektorů. Řekněme, že 

recese v Evropě způsobí deseti procentní pokles všech exportů, pak se výstup celé 

ekonomiky sníží o 11 740 336 754,96 eur, což představuje 4,7% (viz příloha č. 8). 
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4.2 Pracovní a kapitálová vybavenost vybraných zemí 

 
Tabulka 4 a): Pracovní a kapitálová vybavenost vybraných zemí 

ZEMĚ 

KAPITÁL 

(K) 

PRÁCE 

(L) 
K/L 

milion eur tisíc osob eur na osobu   

Německo 11 409 940 41 395 275 635,7   

Maďarsko 602 428,5 4 271 141 050,9   

Česka republika 

Francie 

757 701,7 

7 622 899 

5 166 

29 929,8 

146 670,9 

254 692,6 

  

Zdroj: Sestaveno pomocí dat z OECD, Eurostatu a ILO. 

Pozn. 1: Prací budeme rozumět pracovní sílu, tedy ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15+) v tisících. 

Pozn. 2: Kapitálem budeme rozumět hrubý fixní kapitál v milionech. 

 

 

Tabulka 4 b): Pracovní a kapitálová vybavenost vybraných zemí 

ZEMĚ 

KAPITÁL 

(K) 

PRÁCE 

(L) 
K/L 

milion eur tisíc osob eur na osobu   

Německo 11 204 140 38 835 288 506,2   

Maďarsko 600 920 3 880 154 876,3   

Česka republika 

Francie 

741 496,5 

7 622 795 

4 992 

25 116 

148 537 

303 503,5 

  

Zdroj: Sestaveno pomocí dat z Eurostatu (údaje z I-O tabulek)  

Pozn. 1: Prací budeme rozumět kumulovaný údaj jednotlivých sektorů o spotřebované práci v tisících. 

Pozn. 2: Kapitálem budeme rozumět hrubý fixní kapitál v milionech.  

 

Údaje v obou sestavených statistikách se liší. V rámci kapitálu jde o relativně 

mírné odchylky, kdy největší rozdíl je právě u České republiky (2%). Výraznější 

nesoulad panuje v datech popisujících práci jako výrobní faktor, kde se rozdíly pohybují 

od 4% do 19%.  Vzhledem k tomu, že veškeré zde použité databáze fungují na principu 

agregace údajů národních statistik, nepovažuji metodologické odlišnosti za významné a 

vysvětlení bych hledala v definici práce a kapitálu jako takových. Prací v tabulce č. 4 a) 

rozumíme ekonomicky aktivní obyvatelstvo mezi 15-65 lety, mezi které se mimo 

pracovní sílu započítávají i lidé tzv. mimo
17

, jakými jsou studenti nebo ženy 

v domácnosti apod., kdežto v tabulce č. 4 b) najdeme údaje o skutečně využitých 

pracovnících v rámci jednotlivých sektorů. Mírné diference v rámci kapitálu mohou být 

způsobeny například použitím rozdílného směnného kurzu při výpočtu.  
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 Neproduktivní obyvatelstvo. 



 

17 

 

 

Zajímavá je skutečnost, že je to právě relativní poměr faktorů, který určí danou 

hojnost nebo vzácnost. Ač Německo disponuje ze všech uvedených zemí nejvyšší 

zásobou kapitálu, její současně nejvyšší nabídka pracovního faktoru způsobí, že dle 

tabulky č. 4 b) bude Německo ve vztahu k Franci pracovně, nikoliv kapitálově hojnou 

zemí. 

Všimněme si, že údaje v tabulce č. 4 a) jsou vždy vyšší než v tabulce č. 4 b) a ze 

sestavených informací lze tedy vyvodit i tvrzení, že dostupné výrobní faktory skutečně 

nejsou v rámci ekonomiky plně využity a dochází tak k porušení jednoho z předpokladů 

H-O modelu.  

Důležité je, že i v situaci zmíněného porušení, se povaha vztahu České republiky 

a Německa shoduje v obou případech a platí: 

 
 

 
             

 

 
    

Německo budeme tedy považovat za relativně kapitálově hojnou a nás za relativně 

pracovně hojnou zemi. 

 

4.3 Leontiefova metoda pro výpočet kapitálové a pracovní intenzity 

 

Zásadním přínosem této metody je vyslovení skutečnosti, že intenzita využití 

výrobních faktorů při produkci jakékoliv komodity závisí nejenom na požadavcích 

spotřeby výrobního faktoru v poslední fázi výroby, ale i na požadavcích ve všech 

ostatních stupních.  

 

4.3.1 Metodologie  

Pro výpočet kapitálové a pracovní intenzity využívá Leontiefov vztahu (7) 

definovaného dříve, který mu umožní sledovat pohyb jednotlivých výstupů    napříč 

ekonomikou. Následné hodnoty se pak vynásobí přímými kapitálovými    nebo 

pracovními    požadavky jednotlivých sektorů. Výsledná hodnota představuje 

kapitálovou a pracovní náročnost výroby dodatečného milionového výstupu sektoru i. 

Aby Leontief zjistil, zda Spojené státy skutečně exportují zboží náročné na kapitál 

(Spojené státy představují relativně kapitálově hojnou zemi) a importují pracovně 

náročné, aplikoval následující myšlenku. Abychom nahradili 1 milion importovaných 

meziproduktů, které ekonomika využívá (jejich snížení je proporcionální pro každý 

sektor tak, aby procentuální kompozice zůstala stejná), tak domácí produkce 
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relevantních sektorů musí zvýšit svůj výstup v hodnotě odpovídající snížení příslušných 

importů. Takové dodatečné zvýšení produkce na nahrazení dovozu bude znamenat 

dodatečné kapitálové a pracovní požadavky.( Leontief, 1966) Můžeme tedy říci, že 

celková náročnost jednotlivých sektorů na výrobní faktory je rovna požadavkům na 

výrobu doma produkovaných vstupů a požadavkům potřebným k nahrazení těch 

dovážených. Získáním přímých a nepřímých požadavků na kapitál a práci a jejich 

následným vynásobením hodnotami import na milion celkového importu pro všech 59 

sektorů, získáme údaje o práci a kapitálu potřebného pro domácí produkci 

importovaných vstupů. To samé lze aplikovat na výpočet hodnot pro exporty 

jednotlivých sektorů.  

Velkým problémem této metody je nutnost rozdělit dovozy na ty, které lze 

v domácí ekonomice vyrobit (mají zde případnou konkurenci) tzv. competitive importy 

a ty které vyrobit nelze tzv. non-competitive
18

 importy. Na úrovni českých nebo 

evropských statistik dané rozčlenění vůbec neexistuje a dle manuálu pro sestavování    

I-O tabulek vydaného Eurostatem se v nejbližší době ani nechystá jeho příprava. 

Takové dělení by bylo samo o sobě téměř zcela závislé na podrobných informacích od 

výrobců a ve značné míře by podléhalo subjektivním názorům. Představme si situaci, 

kdy máme zařadit zboží, které se sice v danou chvíli na daném území nevyrábí, nicméně 

teoreticky by tam vyrobit šlo (neexistují žádná geografická ani technologická omezení), 

je taková komodita competitive nebo non-competitive? Za další by bylo ohodnocení 

pracovní a kapitálové náročnosti podobné výroby velmi obtížné, neboť se dá 

předpokládat, že například dovážené mango spadající do kategorie potravin, by v České 

republice zcela jistě vypěstovat šlo, ovšem jeho produkce by obnášela vyšší kapitálové 

investice než v zemi původu.  

Všechny dovozy v mém výpočtu jsou pro zjednodušení považované za 

vyrobitelné v rámci české produkce. 

Matematické vyjádření výše popsané metody je následujcí. 

 

[  
     
   

  ] [
    
      ] + [

    
   

  ] z = [
    
     

  ]    (9)   

 

kde I je jednotková matice, A je matice technických koeficientů, d je vektor koeficientů 

non-competitive import na milion výstupu, b je vektor koeficientů export na milion 

                                                 
18
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celkového exportu, c je vektor koeficientů competitive import na milion celkového 

importu do všech sektorů, x je sloupec výstupů sektoru, y je hodnota celkového exportu, 

z je celková suma competitive importů, r je vektor reziduálních konstant představujících 

tu část výstupu, která je alokována přímo k finální spotřebě jiné než exportu,    je část 

non-competitive importů, která je alokována opět mezi finální spotřebitele. 

Pak prvních n rovnic systému (9) představuje distribuci výstupu sektoru i a 

competitive importů do sektoru i mezi ostatní sektory (včetně sebe samého), exporty a 

reziduální sektor (koneční spotřebitelé). Rovnice (n+1) znázorňuje vztah, že celkový 

export se rovná celkovému competitive a non-competitive importu. (n+1) je rovnicí 

vyrovnaného zahraničního obchodu a ve chvíli, kdy je splněna
19

, můžeme vztah (9) 

přepsat na tvar: 

 

[   ][ ] - [ ] y + [ ] z = [ ]  (10)    

 

Vyjádříme si [ ] a celý systém přenásobíme [ ] nebo [ ], které představují vektory 

koeficientů kapitál nebo práce na milion výstupu sektoru.  

 

[ ][ ] = [ ][   ]  {[ ]     [ ]    [ ] }  (11)   

[ ][ ] = [ ][   ]  {[ ]     [ ]    [ ] }  

  

Pak výraz [ ][   ]  [ ] představuje přímé a nepřímé kapitálové požadavky na milion 

exportu a [ ][   ]  [ ]  přímé a nepřímé požadavky na milion competitive dovozů. 

To samé platí pro práci [ ]. 

4.3.2 Vlastní výpočet 

 
Tabulka č. 5: Pracovní a kapitálové požadavky jednotlivých sektorů vypočítané dle Leontiefovy 

metody 

Sektor 

Celkové přímé a 

nepřímé požadavky na 

1 mil eur celkového 

výstupu 

Import na 1 

mil eur 

celkového 

importu 

Požadavky pro import 

replacement na 1 milion 

výstupu 

Požadavky pro export 

na 1 milion výstupu 

KAPITÁL PRÁCE  KAPITÁL PRÁCE KAPITÁL PRÁCE 

mil eur osob eur eur osob eur osob 

Produkty zemědělství a 

myslivosti (01) 
0,221 63,069 13725,000 3039,932 0,866 2141,90 0,610 
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Produkty lesnictví, těžby dřeva  0,140 48,764 1235,593 172,652 0,060 314,261 0,110 
Ryby a jiné produkty rybolovu  0,246 103,18 58,961 14,477 0,006 46,565 0,020 
Černé a hnědé uhlí a lignit (10) 0,230 43,056 3174,834 730,705 0,137 1582,22 0,296 
Ropa a zemní plyn (11) 0,169 9,879 1073,612 181,487 0,011 75,257 0,004 
Uran a thorium (12) 0,794 189,38 147,727 117,344 0,028 506,521 0,121 

Železné rudy (13) 0,120 54,780 14,254 1,711 0,001 0,904 0,000 
Ostatní těžba a dobývání 

nerostných surovin (14) 
0,194 37,780 1450,705 280,904 0,055 247,403 0,048 

Potravinářské výrobky a 

nápoje (15) 
0,197 57,170 31901,894 6287,764 1,824 5556,66 1,612 

Tabákové výrobky (16) 0,118 26,044 789,173 92,805 0,021 187,277 0,041 
Textilie (17) 0,191 57,039 19475,984 3717,271 1,111 4718,25 1,410 
Oděvy, kožešiny (18) 0,145 111,45 8818,262 1280,566 0,983 1845,25 1,416 
Usně a související výrobky (19) 0,154 105,21 3812,392 588,738 0,401 645,640 0,440 
Dřevo a dřevěné a korkové 

výrobky, kromě nábytku (20) 
0,157 62,288 7057,849 1107,348 0,440 1942,55 0,771 

Papír a výrobky z papíru (21) 0,201 47,262 9516,726 1909,309 0,450 3026,97 0,713 
Tiskařské a nahrávací služby  0,184 52,436 10590,986 1951,097 0,555 2013,86 0,573 
Koks a rafinované ropné 

produkty (23) 
0,183 18,237 46241,127 8441,630 0,843 1564,11 0,156 

Chemické látky a chemické 

přípravky (24) 
0,184 33,220 34411,308 6333,879 1,143 9427,36 1,701 

Pryžové a plastové výrobky  0,175 41,883 53685,139 9377,290 2,248 7573,06 1,816 
Ostatní nekovové minerální 

výrobky (26) 
0,198 45,471 15854,730 3142,690 0,721 5909,53 1,356 

Základní kovy (27) 0,194 43,220 51311,141 9938,524 2,218 10599,7 2,365 
Kovodělné výrobky, kromě 

strojů a zařízení (28) 
0,155 54,015 44509,223 6887,033 2,404 8902,66 3,108 

Stroje a zařízení (29) 0,159 53,274 63639,862 10110,50 3,390 17593,4 5,900 
Kancelářské zařízení a počítače  0,162 55,257 62151,578 10057,62 3,434 8950,23 3,056 
Elektrická zařízení (31) 0,161 55,346 55599,758 8948,319 3,077 11315,7 3,891 
Rádio, televize a komunikační 

zařízení (32) 
0,158 54,244 48186,846 7623,203 2,614 7648,71 2,623 

Lékařské a optické nástroje  0,137 60,300 14355,431 1963,613 0,866 2061,18 0,909 
Motorová vozidla přívěsy a 

návěsy (34) 
0,189 44,154 111377,69 21044,95 4,918 28879,3 6,749 

Ostatní dopravní prostředky  0,179 52,823 8334,262 1488,906 0,440 1854,06 0,548 
Nábytek (36) 0,150 64,576 20428,434 3065,483 1,319 4834,49 2,080 
Ostatní výrobky 

zpracovatelského průmyslu  
0,177 47,497 846,190 149,562 0,040 11,146 0,003 

Elektřina, plyn, pára a 

klimatizovaný vzduch (40) 
0,294 22,726 41646,041 12231,12 0,946 2654,80 0,205 

Přírodní voda; úprava a 

rozvod vody, obchod s vodou, 

prostřednictvím sítí (41) 

0,496 49,342 667,363 331,130 0,033 37,127 0,004 

Stavební práce (45) 0,138 56,004 52624,486 7279,463 2,947 361,295 0,146 
Obchod, údržba a opravy 

motorových vozidel (50) 
0,173 55,285 9407,226 1627,009 0,520 157,003 0,050 

Velkoobchod a ostatní 

obchodní služby, vyjma 

motorových vozidel (51) 

0,151 41,457 12520,507 1891,239 0,519 104,392 0,029 
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Maloobchod, vyjma 

motorových vozidel, oprava 

osobního a domácího zboží (52) 

0,161 74,969 4679,964 754,753 0,351 384,224 0,179 

Hotely a restaurace (55) 0,151 70,031 6087,257 919,673 0,426 2816,97 1,306 
Pozemní a potrubní doprava  0,219 49,566 16419,721 3589,649 0,814 5797,96 1,315 
Vodní doprava (61) 0,448 68,048 233,253 104,427 0,016 243,978 0,037 
Letecká doprava (62) 0,237 35,078 5342,143 1268,304 0,187 3044,71 0,450 
Skladování a podpůrné služby 

v dopravě (63) 
0,408 32,297 13502,761 5504,225 0,436 287,179 0,023 

Poštovní, kurýrní a 

telekomunikační služby (64) 
0,259 31,054 6186,390 1604,875 0,192 1134,04 0,136 

Finanční služby, kromě 

pojištění a penzijního 

financování (65) 

0,174 33,900 6774,058 1180,673 0,230 1042,35 0,203 

Pojištění, zajištění a penzijní 

financování, kromě povinného 

sociálního zabezpečení (66) 

0,171 46,995 2810,052 480,006 0,132 19,695 0,005 

Pomocné služby související s 

finančními a pojišťovacími 

službami (67) 

0,088 46,980 403,009 35,465 0,019 0,000 0,000 

Služby v oblasti nemovitostí 0,326 28,554 15622,773 5085,528 0,446 143,387 0,013 
Služby v oblasti pronájmu a 

operativního leasingu (71) 
0,279 32,277 1392,391 389,104 0,045 244,347 0,028 

Služby spojené s počítačem (72) 0,126 40,701 4703,937 591,844 0,191 948,323 0,307 
Výzkum a vývoj (73) 0,177 54,478 723,085 128,272 0,039 158,618 0,049 
Ostatní podnikatelské služby  0,120 54,780 19687,208 2363,029 1,078 2543,11 1,161 
Veřejná správa a obrana; 

povinné sociální zabezpečení  
0,193 53,767 6966,492 1343,744 0,375 210,050 0,059 

Služby v oblasti vzdělávání (80) 0,215 65,409 5146,470 1107,003 0,337 173,098 0,053 
Zdravotní a sociální péče (85) 0,140 63,775 13458,703 1890,118 0,858 349,489 0,159 
Odpadní služby (90) 0,228 48,096 3148,917 717,677 0,151 5,792 0,001 
Služby organizací sdružujících 

osoby za účelem prosazování 

spol. zájmů (91) 

0,177 71,159 1074,908 190,574 0,076 0,000 0,000 

Kulturní, zábavní a rekreační 

služby (92) 
0,226 46,189 3829,238 864,570 0,177 989,967 0,203 

Ostatní služby (93) 0,100 80,788 1164,970 116,005 0,094 321,002 0,260 
Služby v domácnosti (95) 0,000 66,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: Vlastní výroba. 

 

 

4.3.3 Interpretace výsledků 
 

Obecné výsledky kvantitativní analýzy popsané výše aplikované pouze na 

zbožové toky mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jsou shrnuty 

v tabulce č. 6.  
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Tabulka č. 6: Požadavky výrobních faktorů na 1 milion eur vývozu a dovozu mezi SRN a ČR pro 

vybranou skupinu sektorů 

 EXPORT IMPORT 

KAPITÁL (v eurech) 134 218,225 138 595,363 

PRÁCE (v osobách) 39,272 38,110 
Zdroj: Vlastní výroba. 

Pozn.: Vybraná skupina sektorů pokrývá 78,88%  exportu a 79,35% importu. 

 

 

Čísla ukazují, že k pokrytí 78,88 procent vývozu v hodnotě 1 milion eur do SRN 

spotřebuje ČR průměrně méně kapitálu a o něco více práce, než kolik by spotřebovala 

při výrobě 79,35 procent dovozu. Z výpočtu lze usoudit, že česká produkce zboží 

určeného pro obchod se SRN je založena na specializaci pracovně intenzivních, raději 

než kapitálově intenzivních pracovních postupů. Toto tvrzení plně odpovídá 

předpokládané situaci, kdy jsme od České republiky, jakožto relativně pracovně hojné 

země, očekávali export pracovně náročných komodit. Využijeme-li dříve definovaného 

vztahu (3) a vypočítáme si intenzitu, s jakou česká republika využívá výrobních faktorů 

pro export a import, dostaneme konečné potvrzení platnosti H-O Teorému: 

(
 

 
)
  

 = 3 417,7 

(
 

 
)
  

 = 3 636,7 

Tedy obecně pro celou skupinu deseti sektorů zapojených do mezinárodního obchodu 

s Německem skutečně platí, že Česká republika importuje kapitálově intenzivnější 

produkty, než jaké exportuje:  (
 

 
)
  

   (
 

 
)
  

 . Všimněme si, že rozdíl mezi oběma 

intenzitami není příliš výrazný (219 eur na pracovníka) a proto si daný poměr blíže 

prozkoumáme. Rozvrhla jsem si sektory celkem do čtyř skupin, rozdělených dle obratu 

obchodu a určila jejich hraniční intenzity. 

 
Tabulka č. 7: Hodnota českého exportu a importu porovnaná dle skupin s rozdílnou kapitálovou 

intenzitou 

Kapitál na 

pracovníka (K/L)  

 (v eurech) 

Obrat z mezinárodního 

obchodu (v eurech) 

Procento z obratu 

EXPORT IMPORT 

menší než 2916 11 541 690 785 56,73 % 43,27 % 

2916-3510 11 646 759 149 48,43 % 51,57 % 

3511-4358 11 607 310 084 50,74 % 49,26 % 

větší než 4358 7 129 297 124 41,39 % 58,61 % 

Zdroj: Vlastní výroba. 

Pozn.: Hodnoty obratů nevyjadřují přesné čtvrtiny, neboť musí být posčítané po jednotlivých sektorech, 

které nelze dělit. 
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Dle platnosti H-O Teorému pro Českou republiku bychom očekávali, že v tomto 

tabulkovém vyjádření, budeme pozorovat rostoucí trend poměru importovaného zboží 

vzhledem k exportu s tím, jak se bude zvyšovat kapitálová intenzita výroby. Většina 

sektorů spadajících do definovaných kategorií intenzit se skutečně chová dle 

předpokladů. Bohužel pro sektory s intenzitou 3511- 4358 se vztah nepotvrdil a poměr 

exportu náhle stoupne na 50,74% na úkor importu. Sektory s intenzitou výroby mezi 

3511 a 4358 jsou následující:   

 

 Zemědělské produkty (1) 

 Papír a výrobky z papíru (21) 

 Tiskařské služby (22) 

 Pryžové a plastové výrobky (25) 

 Motorová vozidla přívěsy a návěsy (34) 

 

Ačkoliv pro sektory (22, 25 a 21) v souladu s rostoucí kapitálovou intenzitou platí, že 

importujeme větší objem, než který vyvážíme, sektor motorových vozidel (34) 

představuje absolutně nejvýznamnější české exportní odvětví a s hodnotou 3 943 

milionů eur převyšuje jakýkoliv objem jiného sektoru v rámci bilaterálního obchodu 

s Německem a tedy jeho exportní síla, přetlačí jakýkoliv obecný trend, který bych dle 

tabulky č. 7 chtěla demonstrovat.  
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4.4 Riedelova metoda pro výpočet kapitálové a pracovní intenzity 

 

James Riedel je profesor mezinárodní ekonomie na Johns Hopkins Univerzitě, 

který se ve svém článku nazvaném Factor proportions, linkages and the open 

developing economy zabýval nevhodností aplikace výše zmíněné metody na otevřenou 

ekonomiku, která při výrobě ve značné míře používá jak importované, tak doma 

vyráběné vstupy. Tato metoda sice úzce navazuje na Leontiefův I-O model, ovšem 

zásadní rozdíl zde spočívá v opuštění předpokladu, že veškeré meziprodukty jsou 

produkovány domácí ekonomikou. 

 

4.4.1 Metodologie 

Riedel popisuje Leontiefovu metodu pro výpočet celkových (přímých i 

nepřímých) pracovních a kapitálových požadavků na výrobu 1 jednotky komodity j 

jako: 

  
  ∑           (12)   

  
  ∑          

kde    a    jsou přímé koeficienty kapitál-výstup a práce-výstup pro výrobu i-té 

komodity a     jsou prvky inverzní matice
20

 R=[   ]   indikující celkový vstup 

komodity i, který je nezbytný k výrobě 1 jednotky komodity j a který může být 

importován nebo vyroben doma. Uplatnění této metody nám při výpočtu nedovoluje 

rozlišovat mezi užitím výrobních faktorů, které pocházejí z doma vyrobených nebo 

importovaných meziproduktů.  

Riedel (1975) tvrdí, že „ Jestliže je meziprodukt importován, je pro výpočet 

celkové intenzity využití produkčních faktorů relevantní to, jaké množství těchto faktorů 

je spotřebováno při výrobě zboží, které je za tento import vyměněno (exportováno), ne 

spotřeba práce a kapitálu na výrobu takového meziproduktu přímo.“
21

 

Logika je taková, že vezmeme-li v potaz existenci importovaných vstupů, je 

domácí ekonomika schopna ušetřit své faktory, které by jinak musely být vynaloženy 

při výrobě. Jak ekonomika šetří své faktory, roste účet za importované meziprodukty, 

který musí být splacen a jeho zaplacení vyžaduje dodatečnou spotřebu produkčních 

                                                 
20

 Matice A zde představuje matici technických koeficientů vyjádřenou ze siot05 tabulky, nikoliv dom05. 
21

 RIEDEL, James. Factor Proportions, linkages and the open developing economy. The Rewiev of 

Economics and Statistics, 1975, ročník 54, vydání 4, strany 487-494. Strana 487. Vlastní překlad. 
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faktorů při výrobě exportního zboží, kterým vyrovnáme daný zahraniční účet.
22

 

(Kucukcifci, 2001) 

Nový vztah pro výpočet celkových požadavků na výrobní faktory si tedy 

definujeme jako vážený součet {1} pracovních a kapitálových požadavků v poslední 

fázi výroby a požadavků na produkci domácích vstupů a {2} spotřeby práce a kapitálu 

nutného při výrobě zboží, které nám vydělá na zaplacení importovaného vstupu. 

Práci a kapitál potřebný k výrobě 1 jednotky exportu lze vyjádřit jako průměrný 

požadavek na práci a kapitál při výrobě 1 jednotky výstupu v jednotlivých sektorech, 

vážený distribucí exportu do jednotlivých sektorů. Pak pracovní a kapitálové požadavky 

na výrobu doma produkovaných vstupů, které jsou součástí výrobního procesu právě 

zmíněných exportních komodit, vypočteme následovně: 

 

  
  ∑ [∑        ]  =∑   

 
                                                                                          (13)            

  
  ∑ [∑        ]  =∑   

 
    

 

kde     je proporcionální podíl j-té komodity (sektoru)
23

 na celkových exportech a 

    jsou prvky domácí inverzní Leontief matice [   ]  .
24

 

Produkce další jednotky exportu samozřejmě vytváří dodatečnou poptávku po 

importovaných vstupech. Nechť    ∑      jsou importované meziprodukty přímo 

potřebné v i-té fázi výroby, pak celkové (přímé i nepřímé) požadavky importovaných 

vstupů na výrobu 1 jednotky výstupu j-té komodity jsou: 

 

  
  ∑                                                                                                                     (14)           

 

A využijeme-li rovnice (14) můžeme si vyjádřit celkovou kapitálovou a pracovní 

náročnost nezbytných (generovaných produkcí exportu) importovaných vstupů jako: 

 

  
  ∑ [∑        ]  =∑   

 
                                                                                     (15)            

                                                 
22

 Předpokládáme ekonomiku nacházející se v rovnováze, kdy import je směnován pouze a jenom za 

export. Můžeme tedy říci, že tržby za export jsou stejné jako devizové požadavky vznikající na základě 

importu zboží ze zahraničí.  
23

 Mějme na paměti, že jsme si pro lepší matematickou operativnost rozdělili ekonomiku pouze na 59 

sektorů, nebudeme se tedy zabývat výpočtem kapitálových a pracovních požadavků jednotlivých 

komodit.  Pro vysvětlení metody je ovšem využití pojmu komodita vhodnějším instrumentem. 
24

 Na základě vztahu [ ]={   }, kde     =       (požadovaný domácí vstup na jednotku je roven 

celkové poptávce po vstupech na jednotku mínus importované vstupy).  
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Abychom si ujasnili metodiku a mohli definovat konečný vztah pro celkovou 

intenzitu výrobních faktorů, proveďme si následující diskuzi. Nejprve, abychom 

vyprodukovali jednotku exportu, potřebujeme přímo   
   jednotek práce a   

  jednotek 

kapitálu v poslední fázi produkčního cyklu a pro výrobu domácích vstupů dle rovnice 

(13). Dále potřebujeme také   
    

   jednotek práce a    
   

  jednotek kapitálu, 

abychom vyrobili dodatečný export k financování importů (importovaných vstupů), 

které byly potřebné při výrobě jedné jednotky originálního exportu. V návaznosti na to 

si uvědomme, že tento dodatečný export (potřebný k zaplacení výloh za import použitý 

v prvním kole produkce) opět vytváří poptávku po importovaných vstupech. Vzniká 

nám tak multiplikační proces, kdy výroba v prvním kole požaduje   
  jednotek 

importů, v druhém   
 *  

 , ve třetím   
  

   
  atd. S rostoucím požadavkem na 

importované vstupy, roste samozřejmě i poptávka po výrobních faktorech (ve smyslu 

  
 *  

   
  ). Celkové požadavky na práci a kapitál v originální produkci 1 jednotky 

exportu na začátku výrobního procesu můžeme tedy zapsat následovně: 

  
    

   
    

   
  

     
   

  
 

  
 

    
 

25                                                        (16)            

  
    

   
    

   
  

     
   

  
 

  
 

    
    

 

Tedy pro jakoukoliv komoditu j lze celkovou pracovní a kapitálovou náročnost 

produkce (přímou i nepřímou) vyjádřit vztahem: 

 

  
 =  

 +  
  [ 

  
 

    
  ]  (17)  

  
 =  

 +  
  [ 

  
 

    
  ] 

kde    
  je práce potřebná na výrobu 1 jednotky j-té komodity v poslední fázi výroby a 

také při výrobě jednotlivých domácích meziproduktů vstupujících do její výroby. A 

  
  [ 

  
 

    
  ] představuje poptávku po práci na výrobu exportu, který zaplatí za 

importované vstupy potřebné (primo i nepřímo) při výrobě j-té komodity. Stejné 

vysvětlení platí pro kapitál (K).     

                                                               

                                                 
25

 Součet geometrické řady. Platí: 0 ≤   
  ≤ 1.  
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4.4.2 Vlastní výpočet 

 
Tabulka č. 8: Pracovní a kapitálové požadavky jednotlivých sektorů vypočítané dle Riedlovy 

metody 

Sektor 

Přímé a nepřímé 

požadavky na 1 mil eur 

celkového výstupu 

Požadavky na výrobu 

exportu, který zaplatí 

za dovezené importy 

Celkové přímé a 

nepřímé požadavky 

faktorů na mil výstupu 

KAPITÁL 

milion eur 

PRÁCE 

osob 

KAPITÁL  

milion eur 

PRÁCE 

osob 

KAPITÁL 

milion eur 

PRÁCE 

osob 

  
    

    
  [ 

  
 

    
  ]   

  [ 
  
 

    
 ]   

    
  

Produkty zemědělství a myslivosti (01) 0,170 51,132 0,049 14,952 0,220 66,084 

Produkty lesnictví, těžby dřeva (02) 0,118 43,297 0,023 7,075 0,141 50,372 
Ryby a jiné produkty rybolovu (05) 0,201 90,489 0,042 12,729 0,243 103,218 
Černé a hnědé uhlí a lignit (10) 0,193 33,830 0,038 11,529 0,231 45,360 
Ropa a zemní plyn (11) 0,112 6,421 0,060 18,361 0,172 24,782 
Uran a thorium (12) 0,685 163,123 0,112 33,942 0,796 197,065 
Železné rudy (13) 0,079 39,931 0,052 15,689 0,131 55,620 
Ostatní těžba a dobývání nerostných 

 surovin (14) 
0,148 27,092 0,045 13,772 0,194 40,864 

Potravinářské výrobky a nápoje (15) 0,133 40,150 0,059 17,884 0,192 58,034 
Tabákové výrobky (16) 0,087 18,130 0,030 9,075 0,117 27,205 
Textilie (17) 0,091 31,245 0,096 29,205 0,187 60,450 
Oděvy, kožešiny (18) 0,056 57,986 0,101 30,597 0,157 88,583 
Usně a související výrobky (19) 0,053 40,754 0,115 34,914 0,168 75,668 
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky,  

kromě nábytku (20) 
0,111 50,631 0,046 13,925 0,157 64,556 

Papír a výrobky z papíru (21) 0,124 28,761 0,072 21,893 0,196 50,654 
Tiskařské a nahrávací služby (22) 0,116 34,980 0,065 19,731 0,181 54,711 
Koks a rafinované ropné produkty (23) 0,061 8,206 0,126 38,351 0,187 46,557 
Chemické látky a chemické přípravky (24) 0,096 17,819 0,087 26,398 0,183 44,217 
Pryžové a plastové výrobky (25) 0,071 20,363 0,102 31,056 0,174 51,419 
Ostatní nekovové minerální výrobky (26) 0,140 32,407 0,057 17,200 0,196 49,607 
Základní kovy (27) 0,096 19,774 0,097 29,623 0,194 49,397 
Kovodělné výrobky, kromě strojů a  

zařízení (28) 
0,079 33,683 0,078 23,648 0,157 57,330 

Stroje a zařízení (29) 0,072 28,682 0,090 27,496 0,163 56,178 
Kancelářské zařízení a počítače (30) 0,023 8,414 0,153 46,619 0,176 55,033 
Elektrická zařízení (31) 0,063 26,109 0,103 31,287 0,166 57,397 
Rádio, televize a komunikační zařízení (32) 0,040 14,440 0,133 40,284 0,172 54,724 
Lékařské a optické nástroje (33) 0,055 28,405 0,100 30,283 0,155 58,687 
Motorová vozidla přívěsy a návěsy (34) 0,087 18,943 0,100 30,395 0,187 49,338 
Ostatní dopravní prostředky (35) 0,087 28,717 0,093 28,217 0,180 56,934 
Nábytek (36) 0,068 37,853 0,084 25,501 0,152 63,354 
Ostatní výrobky zpracovatelského  

průmyslu (37) 
0,133 36,203 0,046 13,827 0,179 50,029 

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný  

vzduch (40) 
0,230 14,739 0,066 20,128 0,296 34,867 

Přírodní voda; úprava a rozvod vody,  0,474 43,740 0,023 7,037 0,497 50,777 
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obchod s vodou, prostřednictvím sítí (41) 

Stavební práce (45) 0,089 43,231 0,051 15,490 0,140 58,721 
Obchod, údržba a opravy motorových  

vozidel (50) 
0,125 43,722 0,047 14,380 0,173 58,101 

Velkoobchod a ostatní obchodní služby,  

vyjma motorových vozidel (51) 
0,127 35,522 0,025 7,534 0,151 43,056 

Maloobchod, vyjma motorových vozidel,  

oprava osobního a domácího zboží (52) 
0,143 70,178 0,019 5,833 0,162 76,011 

Hotely a restaurace (55) 0,119 61,246 0,032 9,645 0,151 70,891 
Pozemní a potrubní doprava (60) 0,177 40,859 0,041 12,364 0,218 53,223 
Vodní doprava (61) 0,333 48,161 0,079 24,022 0,412 72,183 
Letecká doprava (62) 0,154 18,121 0,078 23,603 0,231 41,724 
Skladování a podpůrné služby v dopravě 0,365 23,650 0,036 10,921 0,401 34,571 
Poštovní, kurýrní a telekomunikační  

Služby (64) 
0,236 25,434 0,023 6,864 0,259 32,298 

Finanční služby, kromě pojištění a 

 penzijního financování (65) 
0,149 27,017 0,028 8,381 0,177 35,397 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, 

 kromě povinného sociálního zabezpečení 
0,136 36,998 0,038 11,563 0,174 48,561 

Pomocné služby související s finančními 

 a pojišťovacími službami (67) 
0,076 43,891 0,013 3,947 0,089 47,839 

Služby v oblasti nemovitostí (70) 0,296 20,876 0,031 9,458 0,327 30,334 
Služby v oblasti pronájmu a operativního  

leasingu (71) 
0,248 24,316 0,032 9,833 0,280 34,149 

Služby spojené s počítačem (72) 0,102 33,636 0,027 8,297 0,129 41,934 
Výzkum a vývoj (73) 0,156 48,522 0,022 6,713 0,178 55,235 
Ostatní podnikatelské služby (74) 0,092 46,487 0,031 9,368 0,123 55,855 
Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

 zabezpečení (75) 
0,175 48,795 0,019 5,854 0,194 54,649 

Služby v oblasti vzdělávání (80) 0,198 60,732 0,018 5,363 0,216 66,095 
Zdravotní a sociální péče (85) 0,110 56,077 0,032 9,669 0,142 65,745 
Odpadní služby (90) 0,196 38,699 0,036 10,959 0,232 49,658 
Služby organizací sdružujících osoby za 

 účelem prosazování společných zájmů (91) 
0,143 62,276 0,035 10,528 0,178 72,804 

Kulturní, zábavní a rekreační služby (92) 0,201 39,611 0,025 7,657 0,226 47,268 
Ostatní služby (93) 0,078 72,791 0,024 7,198 0,101 79,989 
Služby v domácnosti (95) 0,000 66,330 0,000 0,000 0,000 66,330 

Zdroj: Vlastní výroba. 

 

4.4.3 Interpretace výsledků 

 
Tabulka č. 9: Požadavky výrobních faktorů na 1 milion eur vývozu a dovozu mezi SRN a ČR pro 

vybranou skupinu sektorů 

 EXPORT IMPORT 

KAPITÁL (v eurech) 136 138,465     139 606,928 

PRÁCE (v osobách) 42,409 42,017 
Zdroj: Vlastní výroba. 

Pozn.: Vybraná skupina sektorů pokrývá 78,88%  exportu a 79,35% importu. 
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I Riedlova metoda potvrdila platnost H-O Teorému pro vzájemné obchodní 

transakce mezi Českou republikou a SRN. Přestože jsou čísla vzhledem k předchozí 

metodě odlišná, z výpočtu vyplývá, že kapitál, obsažený v 1 milionu exportu, je 

průměrně o 3 468,463 eur menší než ve zboží, které ze SRN importujeme. Opět tedy 

můžeme tvrdit, že se Česká republika vzhledem k SRN specializuje na pracovně 

intenzivní produkci. Vztah obou intenzit je shodný jako v předchozím případě a pouze 

dotvrzuje očekávaný pohyb zboží mezi oběma zmíněnými regiony.  

Pro: (
 

 
)
  

 = 3 210,1 a (
 

 
)
  

 = 3 322,6 

platí:  (
 

 
)
  

   (
 

 
)
  

 . 

 

 Zajímavější je rozpor mezi oběma metodami v případě výše užitého dělení 

sektorů na skupiny dle intenzit. Zde se změnily nejenom jednotlivé hranice intenzit, ale 

i jednotlivé sektory spadající do definovaných kategorií. Riedlova metoda se v tomto 

ohledu jeví více jako teorii podporující, neboť vypočítáme-li jednotlivé intenzity a 

rozdělíme je do skupin, údaje o poměru mezi exporty a importy přesně kopírují chtěné 

trendy (směrem s rostoucí kapitálovou intenzitou, roste procento importu a klesá 

exportované množství). 

 
Tabulka č. 10: Hodnota českého exportu a importu porovnaná dle skupin s rozdílnou kapitálovou 

intenzitou 

Kapitál na 

pracovníka (v 

eurech) 

Obrat  mezinárodního 

obchodu (v eurech) 

Procento z obratu 

EXPORT IMPORT 

menší než 2895 13 176 811 283 54,75 % 45,25 % 

2895-3302 8 909 638 780 51,45 % 48,55 % 

3303-3878 12 013 191 293 50,34 % 49,66 % 

větší než 3878 7 825 415 786 40,68 % 59,32 % 

Zdroj: Vlastní výroba. 

Pozn.: Hodnoty obratu nevyjadřují přesné čtvrtiny, neboť musí být posčítané po jednotlivých sektorech, 

které nelze dělit. 

 

Tato metoda poukazuje na zajímavou skutečnost, že podíl výrobních faktorů, 

které ekonomika využívá, závisí nejenom na technologii, kterou firmy využívají při 

produkci, ale zároveň na struktuře zahraničního obchodu.(Riedel, 1975)
26

 

Vezmeme-li v potaz toto tvrzení, můžeme diskutovat o tom, zda Leontiefova 

metoda v případě velmi otevřené ekonomiky, jakou Česká republika bezesporu je, 

                                                 
26

 Mluvíme-li o externích proměnných.  Největší vliv na spotřebu výrobního faktoru bude mít 

samozřejmě konkrétní dostupnost faktoru v zemi. 
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nevede ke značně zavádějícím výsledků v situaci, kdy země importuje kapitálově 

náročné meziprodukty, ale exportuje komodity náročné na práci. 

 

4.5 Srovnání metod 

 

Abych shrnula oba přístupy. Údaje vypočítané pomocí Leontiefovy metody 

znázorňují faktory spotřebované v poslední fázi produkce a při výrobě potřebných 

vstupů v případě, že je vše vyrobeno domácí ekonomikou. Výstupem Riedlovy metody 

jsou takové kapitálové a pracovní požadavky, které pokryjí potřebu v poslední fází 

výroby a při výrobě zboží, které je exportováno výměnou za importované vstupy. Obě 

metody se výrazně liší a poskytují odpovědi na rozdílné otázky. Zásadní přínos 

Riedlovy metody vidím v zahrnutí struktury zahraničního obchodu do výpočtu, neboť 

mi umožní využít reálných ekonomických vazeb při ohodnocení výroby a výsledná 

hodnota je bližší skutečnosti. Na druhou stranu Leontiefův výpočet poskytuje přesnější 

obraz o tom, jaká technologie se skutečně využívá při výrobě dané komodity. Porovnání 

obou hodnot nám poskytne jedinečný nástroj k určení úspor nebo nákladů pocházejících 

ze struktury zahraničního obchodu. Toto srovnání nám zodpoví otázku, zda ekonomika 

svou zahraniční obchodní politikou šetří svůj vzácný faktor (případně využívá více 

hojného) a zároveň nám umožní odlišnou interpretaci H-O Teorému. 

Řekněme, že   
      

  a    
      

  , pak tím, že ekonomika dovolí užití 

importovaných meziproduktů, za které zaplatí exportem komodit a netrvá na produkci 

zmíněných meziproduktů doma, ušetří vlastní práci a naopak vytvoří vyšší poptávku po 

domácím kapitálu. Což by v případě, že je daná země kapitálově hojná, potvrzovalo 

teorii, že země importuje pracovně náročné komodity a exportuje kapitálově 

náročné.(Riedel, 1975) 

Vzhledem k tomu, že v I-O tabulkách je zaznamenán veškerý obchod ve vztahu 

k vybrané zemi, v našem případě České republice, a nelze oddělit bilaterární vztahy, 

řekněme s Německem, musíme zkoumat postavení ČR vzhledem k celému světu, 

přestože taková analýza bude značně komplikovaná z důvodu rozdílného postavení naší 

země k jednotlivým státům. Stanovme očekávané postavení ČR jako:    
     

  a        

  
      

  . Tento vztah lze interpretovat tak, že pod existující strukturou obchodu ČR 

ušetří při produkci kapitál a naopak spotřebuje více práce. Reálné výsledky takového 

porovnání jsou, jak si můžete všimnout v příloze č. 9, značně rozpačité. Zmíněný vztah 
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se potvrdil v necelé třetině 18 sektorů (1, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 50, 60, 

61, 62, 63 a 64)
27

 a v šesti jich dokonce platí vztah obrácený (18,19,30,33,36 a 93), 

přičemž ve zbylých 35 sektorech se ukazuje, že Česká republika výměnou za 

importované vstupy exportuje zboží náročnější, jak na práci, tak na kapitál. Abych 

získala výslednou hodnotu nákladu nebo úspory ekonomiky, sečetla jsem parciální 

rozdíly   
     

  a   
      

  vážené distribucí celkového výstupu mezi jednotlivé 

sektory. Výsledkem jsou náklady obou výrobních faktorů: 990 eur v případě kapitálu a 

3,23 pracovníků na milion celkového výstupu.  

Podíváme-li se na celkovou úsporu nebo náklad výrobních faktorů v ekonomice, 

tak že hodnoty z přílohy č. 9 vynásobíme skutečnými výstupy daných sektorů, 

dostaneme se k výsledným nákladům 247,247 milionů eur a 808 863 pracovníků 

generovaných strukturou českého zahraničního obchodu.  

 

4.6 Využití získaných informací o kapitálu a práci 
 

Vraťme se teď ke kapitole 3.1 a k poptávkovým šokům. Řekněme, že domácí 

podpora zahraničního obchodu, specificky zaměřená na sektor motorových vozidel, 

vyvolala nárůst poptávky po českých výrobcích z německé strany o 100 milionů eur 

(2,5% nárůst poptávky). Z I-O modelu vyplývá, že takové zvýšení by vyvolalo zvýšení 

výstupu i ostatních sektorů a znamenalo by celkovou dodatečnou spotřebu 

31 819 811,60 eur a 8 483 pracovníků (viz příloha č. 10). Opačně, zmíněná recese, by 

znamenala případné propouštění, neboť by se snížil výstup a s ním i potřeba pracovníků 

o 617 osob a pokles spotřeby kapitálu o 2 155 730,79 eur (viz příloha č. 11). 

Z tabulky přílohy č. 12 zároveň vidíme, že celkový kapitál 186,8 tisíc eur, který 

je potřebný investovat do výroby motorových vozidel, aby se její výstup zvýšil o 1 mil 

je pouze částí veškerých výdajů (celkem 59,17%). Zbytek potřebného kapitálu 128,8 

tisíc eur je zapotřebí investovat do zbývajících 58 sektorů, které automobilové výrobě 

poskytují potřebné meziprodukty.  

 

4.7 Podněty způsobující vychýlení výpočtu technologie 
 

Veškeré mé výpočty jsou založeny na datech zachycených v Input–Output 

tabulkách. Výsledně vypočítaná technologie použitá ve výrobě, pak nejvíce závisí na 

informacích o importovaných vstupech, případně exportovaných výstupech v případě 

                                                 
27

 Číselný seznam 59 sektorů v příloze č. 22 
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Riedlovy metody. V následujících kapitolách se pokusím zachytit několik důvodů, které 

mohou vést k vychýlení výpočtu použité technologie s tím, že špatně spočítaná hodnota 

intenzity, může vést k nesprávné interpretaci mezinárodního pohybu zboží. 

 

4.7.1 Re-export a re-import 

Re-export chápeme jako zahraniční zboží exportované stejnou zemí, do které 

bylo prve dovezeno. Pro správnou interpretaci kapacity s jakou je produkční sektor 

schopen exportovat, je důležité odlišit mezi re-exportem, který představuje určitý 

transfer zboží a země přijímá pouze roli přepravní, od exportu zboží pocházejícího z 

domácí produkce, kdy je daná země zároveň i výrobcem. Konkrétní rozlišení obou 

skupin je problematické a neexistuje mezi nimi jasná hranice. Literatura uvádí několik 

metod určení. Prvně je to kritérium země původu, kdy musí být u konkrétního zboží 

přesně označena země produkce. Toto kritérium je vždy doprovázeno jednou 

z následujících specifikací. Buď aplikujeme metodu vymezení přidané hodnoty, která 

určí, zda bylo zboží “dostatečně“ přeměněno (pokud je hodnota importovaného 

materiálu menší než určité procento hodnoty jeho exportu, pak je zboží považováno za 

doma vyrobené), nebo využijeme metodu změny zboží, kdy sledujeme, zda konkrétní 

zboží prošlo dostatečnou úpravou (pokud zboží po výstupu z výrobního procesu spadá 

do jiné kategorie CPA nebo SITC klasifikace než při vstupu, pak řekneme, že pochází z 

domácí produkce). Zmíněné metody vedou k odlišným výsledkům a je plně 

v kompetenci dané země, jakou formu výpočtu zvolí. Stejný problém bychom řešili i u 

re-importů, což jsou importy, které budou re-exportovány až v pozdější fázi. (ROSS, 

2006) 

Z agregované I-O tabulky nejsme schopni plně rozlišit, zda se jedná o export 

nebo pouze re-export konkrétních komodit
28

 a proto může dojít ke zkreslení výpočtu 

používané technologie dané země, neboť v našem modelu počítáme s tím, že vyvážíme 

pouze doma produkované zboží a dovážíme pouze to, co se zde spotřebuje. S jinými 

motivy obchodu si model nedokáže poradit. Zároveň nevezmeme-li v potaz rostoucí 

objem re-exportovaného zboží, zásadně nadhodnotíme produkční schopnost exportních 

sektorů.  

                                                 
28

 Existuje nepřímá metoda výpočtu, kdy bychom porovnali hodnotu exportu a vyprodukovaného výstupu 

daného sektoru a ve chvíli, kdy by export převažoval nad produkcí, usoudíme, že se jedná o re-export. 

Zároveň ale musíme vzít v potaz existenci zboží, které sice vstoupí do produkce, ale není dostatečně 

zpracováno, nebo jeho přidaná hodnota není dostatečně vysoká.  Zde mohou, ve srovnání s přímou 

metodou záznamu, vznikat kalkulační rozdíly. 
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Export dováženého zboží je světovým fenoménem a v Evropě se s nejvyšším 

poměrem re-exportu k celkovým exportům potýká Nizozemí, které patrně i díky své 

geografické poloze re-exportuje celých 50% svého exportu. Zároveň je re-export a 

s ním spojené několikanásobné zanesení hodnoty zboží na národní účty vysvětlením, 

proč ve světových statistikách pozorujeme, že objem světového obchodu roste rychleji 

než objem světového výstupu. (MELLENS, 2007) Německý statistický úřad se vyjádřil, 

že v roce 2009 z celkového exportu 151,2 miliard eur celých 18,7%  bylo 

vyprodukováno v jiných zemích. Český statistický úřad definuje reexporty jako „zboží, 

které je na území České republiky dovezeno do centrálního (či distribučního) skladu a 

následně bez zapojení do výrobního procesu vyvezeno do jiného členského státu…Z 

pohledu národních účtů a platební bilance tyto transakce ani nevyhovují definici vývozu 

a dovozu, protože nedochází ke změně vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem.“
29

A 

dodává, že v současném systému sběru dat, je takové zboží do prodejních skladů 

zaznamenáno bez rozlišení spolu s ostatním vývozem a dovozem a rozsah těchto toků je 

možné odhadovat pouze na základě bilančních statistik, kdy bychom porovnali produkci 

a export dané komodity. Poukazuje také na to, že v období po vstupu České republiky 

do Evropské unie dochází k častému převisu vývozu nad produkcí, zejména u počítačů 

(26) a elektronických zařízení (28).  

Jako poslední zmíním problematiku exportovaných součástek, kdy speciálně 

Česká republika prostřednictví Škoda Auto dodává motory celé skupině Volkswagen, 

který automobily dále exportuje do světa. Tyto součástky se svou povahou vymykají 

definici re-exportu a jejich hodnota je zaznamenána jak v české, tak německé (zahrnuté 

v ceně automobilu) obchodní bilanci. Řešením by bylo snížit stupeň agregace Input-

Output tabulky z 59 sektorů na jednotlivé kategorie, skupiny apod.  

 

 

4.7.2 Německo jako nepřímý obchodní partner 

Další možnou příčinou vychýlení výpočtu, která úzce souvisí s re-exporty, je 

forma tzv. nepřímého exportu, kdy země A exportuje do země B, z níž dále zboží 

pokračuje do země C. Důvodů pro podobné praktiky je hned několik. Prvně jsou to 

politické motivy, kdy mezi zemí A a C platí zákaz dovozu nebo vývozu, případně 

panuje nesoulad mezi cly a pro zemi A je následně levnější vyvážet přes B. Dále jsou to 

                                                 
29

 Český Statistický Úřad (CZSO) [online] [6]: Metodika zahraničního obchodu se zbožím v národním 

pojetí (princip změny vlastnictví) [citováno dne 23. 4. 2012]. Dostupné z www: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzonu_m> 
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důvody ekonomické, kdy re-exportér B nakupuje větší dodávku (pro svou zemi i pro 

zemi C) a dostane množstevní slevu apod. Jako poslední zmíním i vhodnou 

geografickou polohu země (případ Nizozemí) přes níž je zboží snadněji dále 

exportováno do světa a je proto využívána jako určité překladiště. Forma transakce přes 

nepřímého obchodního partnera je pouze zdrojem re-exportu a pohyb zboží nesouvisí 

ani s produkcí ani spotřebou daného státu. Z I-O tabulek tyto motivy opět nedokážeme 

přesně extrahovat. 

4.8 Jiná vysvětlení reálného pohybu zboží mezi ČR a SRN 

 

I přestože nám z předchozí analýzy pro Českou republiku vyplývá platnost H-O 

Teorému a zahraniční toky se pohybují, tak jak bychom dle teorie předpokládaly, 

rozdíly mezi hodnotou kapitálu a práce obsažených v exportu a importu na straně druhé 

nejsou nijak velké. Cílem následujících dvou podkapitol bude přiblížit důvody, proč se 

zboží nemusí vždy pohybovat dle H-O Teorému a jejich protisměrný pohyb může stírat 

rozdíly mezi prací a kapitálem obsažených v obou tocích. 

4.8.1 Význam vnitro-odvětvového obchodu  

 
Tabulka č. 11: Vybraná skupina Importů a Exportů pokrývajících 79,4% obchodu mezi SRN a ČR 

SEKTOR IMPORT (v eurech) EXPORT (v eurech) 

Chemické látky a chemické přípravky (24) 1 911 994 481 840 662 921 

Pryžové a plastové výrobky (25) 1 687 127 731 1 112 292 286 

Základní kovy (27) 375 836 370 432 968 048 

Kovodělné výrobky, kromě strojů a  

zařízení (28) 

1 431 758 627 1 117 121 690 

Stroje a zařízení (29) 1 320 197 392 1 729 388 185 

Elektrická zařízení (31) 2 935 147 979 3 095 644 612 

Rádio, televize a komunikační zařízení (32) 541 533 454 629 318 005 

 Motorová vozidla přívěsy a návěsy 

(34) 

1 966 246 949 2 429 425 144 

Potravinářské výrobky a nápoje (15) 711 367 258 x 

Textilie (17) 59 733 144 x 

Kancelářské zařízení a počítače (30) x 629 318 005 

Nábytek (36) x 2 429 425 144 

Zdroj: Sestaveno na základě dat z Eurostatu. 

 

Všimněme si, že daný soubor se odlišuje pouze ve dvou bodech. Na straně 

vyvážených komodit je to nábytek (36) a kancelářské vybavení (30), na straně druhé 

jsou to potraviny a nápoje (15) a textilní výrobky (17). Zbývajících 8 shodných sektorů 
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naznačuje vysokou korelaci mezi oběma toky. Konkrétní hodnota korelačního 

koeficientu 0,928263 implikuje podstatnou přímou závislost mezi hodnotou importu a 

exportu daného sektoru a tato závislost je v teoretickém rozporu s naší klasickou teorií 

specializace vedoucí k jednosměrnému obchodu.  

Vzájemnou výměnu zboží s podobnými intenzitami označujeme jako vnitro-

odvětvový obchod (dále jen IIT).
30

 (Davis, 1995) Rozsah IIT v ekonomice se měří 

nejčastěji pomocí Gruber-Lloyd indexu (dále G-L index)
31

, založeného na diverzifikaci 

produkce na určité sektory a který nabývá hodnot mezi 0 a 1. Nulová hodnota značí 

neexistenci vnitro-odvětvového obchodu (neexistuje zároveň import a export pro daný 

sektor i) a hodnota indexu 1 implikuje, že veškerý obchod je IIT (export a import do 

daného sektoru i jsou shodné). Vnitro-odvětvový obchod zachycuje nejčastěji tři různé 

druhy směn: horizontální obchod s podobným zbožím (podobná cena, kvalita apod.), 

vertikální odlišení zboží na základě kvality, případně ceny a vertikální specializace 

produkce, která znamená obchod s podobným zbožím v různých fázích výroby.
32

  

Výsledná hodnota  G-L indexu mezi Českou republikou a SRN v roce 2005 

           0,8343 znamená, že 83,43% obchodu mezi zeměmi probíhá v rámci IIT a 

pouze zbývajících 26,57% formou mezi-odvětvového obchodu, kdy si obě země 

vyměňují komodity odlišných sektorů. Zajímavé je porovnat hodnotu           s 

           = 0,7838, kdy zjistíme, že dvousměrný obchod mezi ČR a SRN dokonce 

převyšuje průměrnou hodnotu IIT ve vztahu České republiky a světa. 

Na základě předešlého výpočtu se dá usoudit, že IIT hraje v českém zahraničním 

obchodě, speciálně pak s Německem, velmi výraznou roli. Ve chvíli, kdybych plně 

akceptovala široce přijímanou teorii vysvětlující mezinárodní obchod s existencí IIT od 

P. Krugmana z konce 70. let, která mimo jiné tvrdí, že se ekonomiky specializují tak, 

aby využily výhod rostoucích výnosů, a nehledí na rozdílné regionální vybavenosti 

výrobními faktory, nemohla bych dotvrdit platnost výsledků předešlé analýzy H-O 

Teorému. K obhájení svých výpočtů i v přítomnosti vnitro-odvětvového obchodu, 

využiji práce D.R.Davise, který dokázal přirozenou existenci IIT i v případě 

konstantních výnosů z rozsahu, v rámci tzv. Heckscher-Ohlin-Ricardo (dále jen H-O-R) 
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 Na rozdíl od mezi-odvětvového obchodu, který probíhá mezi sektory s odlišnými intenzitami. 
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∑            

], kde    je export daného sektoru a    je import 

32
 OECD, 2006. Zároveň platí, že by zboží v různém stádiu produkce nemuselo být zahrnuto v IIT, pokud 

bychom prováděli analýzu na velmi nízkém stupni agregace. V našem případě 59 sektorů, musíme 

zmíněnou skupinu do IIT zahrnout. 
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modelu. Na základě jeho analýzy tedy můžu tvrdit, že vysoké procento IIT v české 

ekonomice nenarušuje výše dokázanou platnost H-O Teorému. 

Dle OECD platí lineární vztah mezi otevřeností země a podílem IIT, kdy země, 

jejichž zahraniční obchod činí více jak 50% HDP, tíhnou k mnohem většímu podílu IIT.  

Z údajů pro Českou republiku s 60,7 % podílem vývozů na celkovém HDP a            

= 0,7838, nezbývá než souhlasit. Zároveň tvrdí, že typickým jevem takto otevřené 

ekonomiky je nízká přidaná hodnota exportního odvětví vzhledem ke konečné 

exportované hodnotě, svědčící o vertikální diverzifikaci produkce. Z české I-O pro 

domácí produkci v tomto směru vyplývá, že zmíněné tvrzení platí zejména pro sektory 

vyrábějící sofistikované výrobky, kde bychom očekávali a zjevně se i reálně uplatňuje 

vertikální dělení produkce mezi několik států.  

 

Tabulka č. 12: Údaje o přidané hodnotě a exportu vybraného odvětví 

SEKTOR 
Přidaná hodnota 

 (v mil eur) 
Hodnota exportu  

(v mil eur) 
Rozdíl 

(v mil eur) 
Stroje a zařízení (29) 2 350 7 901 5 551 
Rádio, televize a komunikační  

zařízení (32) 
536 3 450 2 913 

Motorová vozidla přívěsy a  

návěsy (34) 
2 782 10 905 8 123 

Kancelářské zařízení a počítače 69 3946 3 877 

Zdroj: Sestaveno na základě dat z Eurostatu 

Pozn.: Vztah, kdy je přidaná hodnota menší než hodnota exportu, platí celkem pro 26 z 59 sektorů české 

ekonomiky. Zde jsou uvedeny pouze čtyři s absolutně nejvyššími rozdíly. 

 

Všimněme si velké závislosti země na importovaných vstupech. 28,6 % výstupu 

je exportováno a 32,46 %
33

 hodnoty výstupu je vytvořeno pomocí importovaných 

vstupů. 

Dalším podstatným rysem současného světového obchodu je dle OECD rostoucí 

význam internacionalizace produkce, která rozvíjí právě vertikální vazby mezi různými 

zeměmi specializující se na určité produkční fáze, nikoliv na kompletní produkci 

určitého zboží pro koncové spotřebitele. Role internacionalizace ve výrobě roste se 

vzrůstajícím počtem nadnárodních společností, kdy velké procento IIT mezi regiony 

probíhá formou přerozdělování fází výroby a finálních produktů v rámci vnitro-

firemního prostředí, z důvodů marketingu a distribuce. Vysoký stupeň 

internacionalizace české produkce, může být důvodem pro tak vysoké rozdíly mezi 

přidanou hodnotou a exportem u výše zmíněných sektorů, neboť dle Drahomíry 
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 ∑ [∑        ]   , kde    je poměr j-tého sektoru na celkovém výstupu. 
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Dubské
34

 z Českého statistického úřadu se společnosti řízené zahraničním kapitálem 

podílely na české produkci z roku 2009 celými 42,5 % a jejich hrubá přidaná hodnota 

vzrostla mezi lety 1995 až 2009 ze 4,8 na 30,6%. Zároveň se po roce 2000 objevil nový 

fenomén, kdy se cizí firmy začaly výrazně více exportně orientovat a ovlivňovat tak 

zahraniční obchod České republiky. Největší podíl zahraničního kapitálu najdeme ve 

finančním sektoru, jehož přidaná hodnota je z 97% tvořena cizím kapitálem. A 

v nefinančním sektoru se nejvyšší podíl cizího kapitálu (90%) objevuje právě 

v automobilovém průmyslu. Z údajů jasně vyplývá, že při pohledu na mezinárodní toky, 

musíme brát v potaz vlivy ostatních zemí, neboť ovládají značnou část české produkce 

prostřednictvím přímých investorských pozic. 

 

4.8.2 Využití odlišné technologie v SRN 
 

Další možnou příčinou toho, že mezinárodní obchod mezi zeměmi plně 

neodpovídá předpokládanému pohybu zboží dle H-O Teorému, jsou zásadní rozdíly 

v použitých technologiích některých sektorů. Připomeňme, že jedním z předpokladů 

modelu jsou stejné technologie obou určených regionů a to z toho důvodu, abychom 

mohli identifikovat toky determinované pouze vybaveností dané země.   

Pomocí I-O tabulek pro SRN z roku 2005 a Leontiefovy metody jsem si 

spočítala intenzitu výroby pro shodných 59 sektorů a došla k následujícím zjištěním. 

SRN při své produkci 1 milionu eur využívá absolutně méně obou výrobních faktorů: o 

1,539 milionu eur a 2 134 pracovníků. Tedy z pohledu výroby jsou oba německé 

faktory relativně produktivnější, kdy na jednoho českého pracovníka připadá 311,3 eur, 

kdežto na německého celých 927,6 eur. 

 

Tabulka č. 13: Produktivita  

REGION PRODUKTIVITA 

Práce (v eurech) Kapitál (v eurech) 

SRN 927,596279 96556,08518 

ČR 311,297967 84065,35553 

Zdroj: Vlastní výroba pomocí dat z Eurostatu. 

Pozn.: Produktivita měřena jako 1 milion výstupu děleno přímými a nepřímými požadavky kapitálu/práce 

na milion výstupu. 
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 Český Statistický Úřad (CZSO) [online] [5]: DUBSKÁ, Drahomíra, Firmy se zahraniční majetkovou 

účastí v ekonomice ČR: oslabily nebo dále sílí? (6. 2. 2012), [citováno dne 21. 4. 2012]. Dostupné z 

www: < http://csugeo.i-server.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1158-11-n_2011> 
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Velmi nízké využití pracovní síly při německé výrobě má za následek vyšší 

relativní intenzitu využití kapitálu téměř ve všech sektorech. Konkrétně 

v automobilovém průmyslu je česká intenzita (
 

 
)
  

= 4 279,357, kdežto v SRN 

využívají technologii představující více jak dvojnásobný koeficient (
 

 
)
   

= 

10 486,144. Největší absolutní rozdíly mezi českou a německou technologií najdeme 

v sektorech služeb v oblasti nemovitostí (70) a služeb pronájmu a operativního leasingu 

(71), případně odpadních služeb (90).
 35

 Zmíněné sektory lze zařadit do skupiny 

produkce domácího charakteru, nikoliv vývozního, proto nám tyto rozdíly zásadně 

nevstoupí do vzorce mezinárodního obchodu. Větším problémem budou technologické 

rozdíly v exportních sektorech. Definujme si hranici pro malý rozdíl v použité 

technologii jako 10%, pak větší než zmíněné rozlišení může podstatně narušit 

předpokládaný tok zboží určený konkrétní vybaveností regionu.  Použijme propočet na 

výše zmíněné zahraniční toky (tabulka č. 11). 

 

Tabulka č. 14: Rozdílné požadavky a použité technologie pro vybranou skupina importů a exportů 

pokrývajících 79,4% obchodu mezi SRN a ČR  

SEKTOR 

PRÁCE na 1 mil  

výstupu (v jednotlivcích) 

KAPITÁL na 1 mil  

výstupu (v mil eur) 
TECHNOLOGIE 

SRN ČR 
Rozdíl 

(v%) 
SRN ČR 

Rozdíl 

(v%) 
SRN ČR 

Rozdíl 

(v%) 

Chemické látky a  

Chemické přípravky (24) 
0,169 0,184 -8,0 13,870 33,220 -58,2 12213 5540 120,4 

Pryžové a plastové  

výrobky (25) 
0,154 0,175 -11,7 16,520 41,883 -60,6 9337 4170 123,9 

Základní kovy (27) 0,150 0,194 -22,6 13,543 43,220 -68,7 11063 4481 146,9 
Kovodělné výrobky,  kromě  

strojů a zařízení  (28) 
0,136 0,155 -12,1 17,577 54,015 -67,5 7736 2864 170,1 

Stroje a zařízení (29) 0,119 0,159 -24,9 15,713 53,274 -70,5 7597 2982 154,8 
Elektrická zařízení (31) 0,132 0,161 -17,9 16,581 55,346 -70,0 7968, 2907 174,0 
Rádio, televize a komunikační 

 zařízení (32) 
0,184 0,158 16,6 14,885 54,244 -72,6 12389 2916 324,8 

 Motorová vozidla 

přívěsy a návěsy (34) 
0,166 0,189 -12,2 15,829 44,154 -64,2 10486 4279 145,0 

Potravinářské výrobky a 

nápoje (15) 
0,199 0,197 1,2 23,447 57,170 -59,0 8505 3447 146,7 

Textilie (17) 
0,184 0,191 -3,8 19,394 57,039 -66,0 9464 3346 182,8 

Kancelářské zařízení a 

počítače (30) 
0,190 0,162 17,4 14,921 55,257 -73,0 12736 2928 334,9 

Nábytek (36) 0,144 0,150 -4,3 19,745 64,576 -69,4 7269 2323 212,9 
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 Podrobnější informace v příloze č. 13. 
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Z výsledků vidíme, že technologické odlišnosti nejsou zanedbatelné, přičemž 

mnohem větší podíl na rozdílu mezi intenzitami v posledních dvou sloupcích má 

nesoulad ve výši použitého kapitálu, kdy SRN využívá vždy o více jak dvakrát méně 

kapitálových zdrojů. Na rozdíl od faktoru práce, kde se setkáme dokonce se třemi 

sektory (15,30 a 32), při jejichž výrobě SRN využívá relativně větší počet zaměstnanců 

než Česká republika. Reálně vidíme, že se národní technologie značně liší a jejich 

formování bude ovlivněno stupněm vyspělosti dané ekonomiky, případně cenou faktorů 

nebo národními zvyky a hospodářskou politikou uplatňovanou státníky. Důvod, proč 

tyto technologické rozdíly komplikují mezinárodní obchod v pojetí H-O modelu je 

nasnadě. Vezměme si automobilový sektor. Pro ČR je intenzita výroby (
 

 
)
  

= 4 279 

pod průměrnou hodnotou kapitálové intenzity a dá se tedy předpokládat, že bude patřit 

mezi naše vývozní artikly (máme relativně více práce než kapitálu). Podíváme-li se na 

(
 

 
)
   

= 10 486, které je naopak nad průměrnou hodnotou německé kapitálové 

intenzity, dá se předpokládat, že automobily budou opět vývozním zbožím (má relativně 

více kapitálu než práce). Dostáváme se do situace, kdy se zboží, při platnosti H-O 

Teorému, pohybuje v obou směrech.  

4.8.3 Test Heckscher-Ohlinova modelu na případu SRN 

 

V reakci na úvahu o odlišných technologiích používaných v Německu si ověřme 

platnost H-O Teorému i na případu německých technologií. Dříve jsme si řekli, že pro 

kompletní zhodnocení platnosti H-O Teorému není vhodné sledovat jednotlivé sektory, 

ale celou charakteristickou skupinu a proto si pro SRN spočítejme stejnou statistiku 

jako pro Českou republiku v podkapitole 4.4.2 a 4.3.2. Pro deset objemově 

nejvýznamnějších sektorů, jak na straně vývozu, tak dovozu platí: 

(
 

 
)
  

 = 9457,8 

(
 

 
)
  

 = 9227,6 

což znamená, že i přes existencí odlišných technologií v SRN se její mezinárodní 

obchod do jisté míry řídí pravidlem determinovaným vybaveností výrobními faktory dle 

H-O Teorému. Vzhledem k tomu, že Německo je relativně kapitálově vybavenou zemí 

platí vztah opačný než pro Českou republiku:  (
 

 
)
  

   (
 

 
)
  

 . 
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V důsledku výpočtu vidíme, že ačkoliv se hodnota německých technologických 

koeficientů kapitál k práci výrazně liší od těch českých (tabulka č. 14), zasazením do 

německého prostředí a zohledněním její vybavenosti, získáme podobné výsledky jako 

pro Českou republiku. Objektivně můžeme tvrdit, že rozdíly v technologiích mezi 

Spolkovou republikou Německo a Českou republikou nejsou reálně příliš velké a 

neznehodnocují platnost výsledků výše testované hypotézy pro ČR. 
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5 Závěr 

S posilující pozicí mezinárodního obchodu v rámci národních ekonomik a jeho 

přímého vlivu na jejich rozvoj, roste snaha o nalezení co možná nejvhodnějšího nástroje 

pro jeho charakterizaci. Přes 50 let soustředěného výzkumu mezinárodního obchodu a 

stejně se nedá soubor vzniklých teorií považovat za kompletní. Vysvětlení hledejme 

v dynamické povaze obchodu, která se v čase rapidně mění a je zapotřebí vzniku 

nových teorií reagujících na nedávno vzniklé jevy. Já jsem si, jako předmět své práce, 

vybrala historicky převratný Heckscher-Ohlinův model, jehož Teorém říká, že se země 

specializuje na základě své vybavenosti výrobním faktorem, kde kapitálově hojná země, 

exportuje kapitálově intenzivní výrobky. Tento H-O Teorém jsem podrobila 

kvantitativnímu testování.  

Cílem této práce bylo najít strukturální základ českého zahraničního obchodu ve 

vztahu k Německu. Prostřednictví H-O Teorému, jsme se snažila dokázat, že vzhledem 

k české vybavenosti prací a kapitálem, se produkce a mezinárodní obchod České 

republiky bude specializovat na pracovně intenzivní výrobu. Při výpočtu zmíněných 

intenzit jsem využila tradičního přístupu přes Input-Output tabulky a porovnávala obsah 

výrobních faktorů v dovozech a vývozech.  

Před začátkem samotného testování bylo zapotřebí specifikovat předpoklady 

modelu a zamyslet se nad jejich restriktivním charakterem. Soustředíme-li se specificky 

na vztah SRN a ČR, můžeme tvrdit, že ačkoliv mnoho předpokladů ohýbá reálnou 

funkčnost ekonomiky (konstantní výnosy z rozsahu, shodné produkční funkce nebo 

prostředí dokonalé soutěže), ostatní dispozice nejsou ve vztahu obou zemí nereálné. 

Vzhledem k blízkým obchodněpolitickým a geografickým vztahům, můžeme 

předpokládat nízké transakční náklady, žádná celní omezení, případně podobný 

charakter spotřebních poptávek apod. Z pohledu ex ante analýzy se Spolková republika 

Německo jeví jako vhodný partner a charakter vzájemných vztahů otevírá velký prostor 

pro pozitivní výsledek testu Heckscher-Ohlinova Teorému. 

Pro výpočet relativních vybaveností obou zemí jsem využila dvou zdrojů, Input-

Output tabulek a OECD statistik, které k mému překvapení obsahovaly v absolutním 

vyjádření jiné hodnoty. Tento rozdíl jsem vyhodnotila jako porušení předpokladu plné 

využitelnosti národně dostupných výrobních faktorů, přičemž ale tento nesoulad nijak 

nenarušil relativní vztah koeficientů a pozice ČR k SRN zůstala i po porušení 

předpokladu stejná. Česká republika je v poměru k Německu relativně pracovně hojnou 

zemí. 



 

42 

 

 

Výsledky mého testování silně podporují platnost Heckscher-Ohlinova Teorému 

v prostředí českého zahraničního obchodu. Obě použité metody výpočtu se sice 

absolutně liší, nicméně vždy potvrzují následující vztah.  Objem kapitálu obsaženého 

v exportech je menší než jeho výše v importovaném zboží a u práce platí poměr opačný. 

Koeficient kapitál k práci, který představuje využitou technologii při výrobě, je vždy 

absolutně vyšší pro skupinu dovozů.  

Rozdíl v metodě jednotlivých výpočtů nám umožnil posoudit, zda ČR pod 

existující strukturou zahraničního obchodu šetří, případně více spotřebovává, svého 

vzácného faktoru (kapitálu). Zde jsme bohužel rozbor nemohli vztáhnout pouze na 

vztah ČR a SRN, ale museli jsme zhodnotit pozici ČR vzhledem k celému světu. I 

přesto jsou výsledky velmi zajímavé a říkají, že Česká republika svou 

zahraničněobchodní politikou šetří kapitál pouze v 18 z 59 sektorů, přičemž pro většinu 

35 sektorů spotřebovává více obou výrobních faktorů. Celkové náklady ekonomiky 

z dovozu meziproduktů, za které zaplatí exportovaným zbožím, jsou pak 247, 247 

milionů eur a 808 863 pracovníků. Držme se striktně teorie komparativních výhod, pak 

by vhodným doporučením pro Českou republiku bylo změnit strukturu exportů směrem 

k pracovně intenzivním, tak aby více šetřila svůj vzácný zdroj.  

V posledních dvou podkapitolách jsem se věnovala problematice reálných jevů, 

které nějakým způsoben narušují buď samotný výpočet, nebo konkrétní pohyb zboží. 

Zde jsem se zmínila o existenci re-exportovaného zboží, jehož vliv při výpočtu by se dal 

omezit podrobnějším záznamem zbožových toků, ve smyslu nižšího stupně agregace. 

Tento export dováženého zboží pak výrazně nadhodnocuje produkční schopnosti 

exportních sektorů a při vyhodnocování výsledků analýzy, musíme tuto skutečnost 

zohlednit. Druhým důvodem vychýlení výpočtu byla existence mezinárodního obchodu 

přes nepřímého obchodního partnera, která stejně jako v předchozím případě způsobuje 

špatnou interpretaci dat o exportech a importech. 

Jako stěžejní argument pro podporu dokázané platnosti H-O Teorému na 

českých datech, bych uvedla test, který jsem provedla pro SRN. Snahou celého dílčího 

výpočtu bylo dokázat podobnost českých a německých technologií, která by vyvrátila 

uvažovaný ex ante argument o existence odlišných technologií znevažujících dokázanou 

platnost testované hypotézy. Pozitivní výsledek zmíněného propočtu je stvrzením 

výroku, že mezinárodní obchod mezi Českou republikou a Německem se v určité míře 

řídí pravidlem stanoveným H-O Teorémem. Nutno samozřejmě podotknout, že výrazný 

vliv na pohyb zboží mezi oběma regiony má i vnitro-odvětvový obchod. Hodnota 
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0,8343 implikuje, že 83,43% veškerého obchodu probíhá v rámci sektorů se stejnými 

intenzitami, tedy pouze u zbývajících 26,57% lze explicitně rozlišit vliv H-O Teorému 

na mezi-odvětvový obchod. S tímto problémem jsem se vyrovnala za pomocí 

Heckscher-Ohlin-Ricardo modelu, který přirozenou existenci vnitro-odvětvového 

obchodu v prostředí definovaném H-O Teorémem nevylučuje.   

Výstupem celé výše provedené analýzy je konečné potvrzení platnosti Hecksher-

Ohlinova Teorému na datech pro Českou republiku za rok 2005.  
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Příloha č. 1: Symetrická Input-Output tabulka  

 

 
(Zdroj: The Statistics Bureau and the Director-General for Policy Planning of Japan) 

 

 

 

Příloha č. 2: Historický směnný kurz použitý při přepočtu tabulek z národní měny na 

EURO 

 

NAC CZK 

2004 31,891 

2005 29,782 
(Zdroj: Eurostat) 
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Příloha č. 3: Backward a Forward linkages 

 
(Zdroj: vlastní výroba) 

1 Products of agriculture, hunting and related services1,020339 21 0,956604 35

2 Products of forestry, logging and related services1,042267 19 0,928415 37

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing0,591775 50 1,109575 13

10 Coal and lignite; peat 0,791861 31 0,965450 33

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying0,611399 46 0,587413 58

12 Uranium and thorium ores 0,569001 57 1,651759 1

13 Metal ores 0,569959 56 1,529453 4

14 Other mining and quarrying products0,706187 38 1,049092 20

15 Food products and beverages 1,108509 16 1,231784 7

16 Tobacco products 0,602485 49 0,895976 43

17 Textiles 0,719246 37 0,853664 47

18 Wearing apparel; furs 0,569001 57 0,706036 57

19 Leather and leather products 0,580005 55 0,706173 56

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials1,141935 15 1,156214 8

21 Pulp, paper and paper products0,782438 32 1,060611 19

22 Printed matter and recorded media1,037932 20 1,077504 16

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels1,236265 11 0,838347 49

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres0,793196 30 0,920208 39

25 Rubber and plastic products 1,056669 17 0,873786 45

26 Other non-metallic mineral products0,919236 25 1,027457 22

27 Basic metals 0,976677 23 1,008945 24

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment1,193368 13 0,992331 29

29 Machinery and equipment n.e.c.0,620349 45 0,909557 42

30 Office machinery and computers0,580038 54 0,736629 54

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.0,737920 34 0,861484 46

32 Radio, television and communication equipment and apparatus0,587313 52 0,709748 55

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks0,686876 40 0,793097 51

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers0,793277 29 0,973452 31

35 Other transport equipment 0,641435 43 0,909669 41

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.0,648866 42 0,909857 40

37 Secondary raw materials 1,151122 14 1,564452 3

40 Electrical energy, gas, steam and hot water1,685111 6 0,949823 36

41 Collected and purified water, distribution services of water0,735406 35 0,991182 30

45 Construction work 2,143593 3 1,261494 6

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel1,237391 10 1,003456 26

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles2,472110 2 0,972430 32

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods1,049018 18 0,927947 38

55 Hotel and restaurant services 0,914914 26 1,071422 17

60 Land transport; transport via pipeline services1,898530 5 0,999472 27

61 Water transport services 0,581682 53 1,576006 2

62 Air transport services 0,590076 51 1,085922 15

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services1,946548 4 1,140522 10

64 Post and telecommunication services1,514073 9 0,958740 34

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services1,557220 8 1,099843 14

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services0,821667 28 1,321059 5

67 Services auxiliary to financial intermediation0,989390 22 0,997139 28

70 Real estate services 1,620132 7 1,023364 23

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods0,728836 36 1,041252 21

72 Computer and related services 1,200062 12 1,005637 25

73 Research and development services0,610244 47 0,767446 52

74 Other business services 3,892739 1 1,118138 11

75 Public administration and defence services; compulsory social security services0,739155 33 0,879369 44

80 Education services 0,675004 41 0,763981 53

85 Health and social work services0,639574 44 0,799962 50

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services0,973787 24 1,148419 9

91 Membership organisation services n.e.c.0,688759 39 1,115352 12

92 Recreational, cultural and sporting services0,851586 27 1,066399 18

93 Other services 0,607443 48 0,850478 48

95 Private households with employed persons0,569001 57 0,569001 59

POŘADÍSEKTOR
FORWARD 

LINKAGE

BACKWARD 

LINKAGE
POŘADÍ
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Příloha č. 4: Dovoz a vývoz mezi Českou republikou a Německem v roce 2005 (v eurech) 

 
(Zdroj: Eurostat) 

PRODUCT/FLOW IMPORT EXPORT

Německo v eurech v eurech

1 PRODUCTS OF AGRICULTURE, HUNTING 209 568 032   236 106 429   

2 PRODUCTS OF FORESTRY, LOGGING 24 445 822   23 544 130   

5 FISH AND OTHER FISHING PRODUCTS, 2 258 752   14 038 532   

10 COAL AND LIGNITE; PEAT 814 452   46 504 677   

11 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL 13 936   0   

12 URANIUM AND THORIUM ORES 0   0   

13 METAL ORES 6 994 796   33 925   

14 OTHER MINING AND QUARRYING 37 842 990   20 831 582   

15 FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES 711 367 258   390 632 613   

16 TOBACCO PRODUCTS 59 733 144   234 376   

17 TEXTILES 740 686 908   625 123 004   

18 WEARING APPAREL; FURS 337 987 461   492 652 826   

19 LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 154 397 679   113 872 168   

20 WOOD AND PRODUCTS OF WOOD AND 138 927 177   314 430 949   

21 PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS 463 834 571   232 284 091   

22 PRINTED MATTER AND RECORDED 431 652 064   365 777 320   

23 COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS 334 593 236   138 934 924   

24 CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS 1 911 994 481   840 662 921   

25 RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 1 687 127 731   1 112 292 286   

26 OTHER NON-METALLIC MINERAL 375 836 370   432 968 048   

27 BASIC METALS 1 431 758 627   1 117 121 690   

28 FABRICATED METAL PRODUCTS, 1 320 197 392   1 729 388 185   

29 MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C. 2 935 147 979   3 095 644 612   

30 OFFICE MACHINERY AND COMPUTERS 541 533 454   629 318 005   

31 ELECTRICAL MACHINERY AND 1 966 246 949   2 429 425 144   

32 RADIO, TELEVISION AND 952 760 551   753 152 657   

33 MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL 680 589 692   492 019 078   

34 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI- 2 925 651 106   3 943 016 454   

35 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 112 522 632   138 625 344   

36 FURNITURE; OTHER MANUFACTURED 361 780 799   937 350 775   

37 RECOVERED SECONDARY RAW 0   0   

40 ELECTRICAL ENERGY, GAS, STEAM 5 288 814   334 861 066   

41 COLLECTED AND PURIFIED WATER, 0   0   

45 CONSTRUCTION WORK 0   0   

50 TRADE, MAINTENANCE AND REPAIR 0   0   

51 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION 0   0   

52 RETAIL TRADE SERVICES, EXCEPT OF 0   0   

55 HOTEL AND RESTAURANT SERVICES 0   0   

60 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT 0   0   

61 WATER TRANSPORT SERVICES 0   0   

62 AIR TRANSPORT SERVICES 0   0   

63 SUPPORTING AND AUXILIARY 0   0   

64 POST AND TELECOMMUNICATION 0   0   

65 FINANCIAL INTERMEDIATION SERVICES, 0   0   

66 INSURANCE AND PENSION FUNDING 0   0   

67 SERVICES AUXILIARY TO FINANCIAL 0   0   

70 REAL ESTATE SERVICES 0   0   

71 RENTING SERVICES OF MACHINERY 0   0   

72 COMPUTER AND RELATED SERVICES 11 706 948   8 537 184   

73 RESEARCH AND DEVELOPMENT 0   0   

74 OTHER BUSINESS SERVICES 410 952   697 602   

75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 0   0   

80 EDUCATION SERVICES 0   0   

85 HEALTH AND SOCIAL WORK SERVICES 0   0   

90 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL 0   0   

91 MEMBERSHIP ORGANISATION 0   0   

92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 20 352 183   18 949 607   

93 OTHER SERVICES 0   0   

95

PRIVATE HOUSEHOLDS WITH 

EMPLOYED PERSONS 0   0   
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Příloha č. 5: Dovoz a vývoz mezi Českou republikou a Německem v roce 2005 (eur/tuna) 

 
(Zdroj: vlastní výroba pomocí dat z Eurostatu) 

PRODUCT/FLOW IMPORT EXPORT IM ? EX

Německo eur na tunu eur na tunu eur na tunu

1 PRODUCTS OF AGRICULTURE, 785,677 164,707 >
2 PRODUCTS OF FORESTRY, LOGGING 106,901 94,509 >
5 FISH AND OTHER FISHING 3881,684 3551,272 >

10 COAL AND LIGNITE; PEAT 107,344 66,007 >
11 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL 0,013 0,000 >
12 URANIUM AND THORIUM ORES 0,000 0,000

13 METAL ORES 438,986 84,119 >
14 OTHER MINING AND QUARRYING 60,420 62,210 <
15 FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES 600,367 404,716 >
16 TOBACCO PRODUCTS 9206,428 4986,723 >
17 TEXTILES 5690,846 3926,509 >
18 WEARING APPAREL; FURS 11311,911 30532,421 <
19 LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 13548,291 16355,539 <
20 WOOD AND PRODUCTS OF WOOD 486,162 445,392 >
21 PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS 695,588 531,869 >
22 PRINTED MATTER AND RECORDED 1774,019 1850,336 <
23 COKE, REFINED PETROLEUM 431,723 215,513 >
24 CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS 1468,851 562,968 >
25 RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 3376,479 3367,503 >
26 OTHER NON-METALLIC MINERAL 370,841 413,228 <
27 BASIC METALS 900,750 484,339 >
28 FABRICATED METAL PRODUCTS, 2841,656 2340,733 >
29 MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C. 8344,228 6150,012 >
30 OFFICE MACHINERY AND 26084,798 27017,821 <
31 ELECTRICAL MACHINERY AND 12528,814 9169,542 >
32 RADIO, TELEVISION AND 15330,190 22175,746 <
33 MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL 56487,973 31770,838 >
34 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND 6305,011 6962,639 <
35 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 10607,437 4217,485 >
36 FURNITURE; OTHER MANUFACTURED 3888,080 5442,619 <
37 RECOVERED SECONDARY RAW 0,000 0,000

40 ELECTRICAL ENERGY, GAS, STEAM 550918,125 735311,959 <
41 COLLECTED AND PURIFIED WATER, 0,000 0,000

45 CONSTRUCTION WORK 0,000 0,000

50 TRADE, MAINTENANCE AND REPAIR 0,000 0,000

51 WHOLESALE TRADE AND 0,000 0,000

52 RETAIL TRADE SERVICES, EXCEPT 0,000 0,000

55 HOTEL AND RESTAURANT SERVICES 0,000 0,000

60 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT 0,000 0,000

61 WATER TRANSPORT SERVICES 0,000 0,000

62 AIR TRANSPORT SERVICES 0,000 0,000

63 SUPPORTING AND AUXILIARY 0,000 0,000

64 POST AND TELECOMMUNICATION 0,000 0,000

65 FINANCIAL INTERMEDIATION 0,000 0,000

66 INSURANCE AND PENSION FUNDING 0,000 0,000

67 SERVICES AUXILIARY TO FINANCIAL 0,000 0,000

70 REAL ESTATE SERVICES 0,000 0,000

71 RENTING SERVICES OF MACHINERY 0,000 0,000

72 COMPUTER AND RELATED SERVICES 9066,719 46856,114 <
73 RESEARCH AND DEVELOPMENT 0,000 0,000

74 OTHER BUSINESS SERVICES 39514,615 9107,076 >
75 PUBLIC ADMINISTRATION AND 0,000 0,000

80 EDUCATION SERVICES 0,000 0,000

85 HEALTH AND SOCIAL WORK 0,000 0,000

90 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL 0,000 0,000

91 MEMBERSHIP ORGANISATION 0,000 0,000

92 RECREATIONAL, CULTURAL AND 34831,735 10213,219 >
93 OTHER SERVICES 0,000 0,000

95

PRIVATE HOUSEHOLDS WITH 

EMPLOYED PERSONS 0,000 0,000
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Příloha č 6.: Efekt zvýšení poptávky o 1 mld eur na spotřebu importovaných 

meziproduktů 

 
(Zdroj: vlastní výroba) 

1 Products of agriculture, hunting and related services711,269 275,908 28

2 Products of forestry, logging and related services64,032 130,556 51

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing3,056 234,892 33

10 Coal and lignite; peat 164,529 212,750 36

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying55,638 338,820 23

12 Uranium and thorium ores 7,656 626,325 5

13 Metal ores 0,739 289,515 26

14 Other mining and quarrying products75,180 254,140 32

15 Food products and beverages 1653,247 330,007 24

16 Tobacco products 40,897 167,465 45

17 Textiles 1009,301 538,916 12

18 Wearing apparel; furs 456,987 564,597 8

19 Leather and leather products 197,569 644,263 4

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials365,758 256,963 30

21 Pulp, paper and paper products 493,184 403,985 20

22 Printed matter and recorded media548,855 364,091 22

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels2396,347 707,683 3

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres1783,292 487,124 15

25 Rubber and plastic products 2782,117 573,075 7

26 Other non-metallic mineral products821,637 317,387 25

27 Basic metals 2659,089 546,635 11

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment2306,595 436,372 18

29 Machinery and equipment n.e.c.3297,999 507,389 14

30 Office machinery and computers3220,872 860,264 1

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.2881,338 577,341 6

32 Radio, television and communication equipment and apparatus2497,180 743,349 2

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks743,939 558,802 10

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers5771,909 560,868 9

35 Other transport equipment 431,905 520,678 13

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.1058,660 470,564 16

37 Secondary raw materials 43,852 255,139 31

40 Electrical energy, gas, steam and hot water2158,216 371,420 21

41 Collected and purified water, distribution services of water34,585 129,847 52

45 Construction work 2727,151 285,840 27

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel487,509 265,345 29

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles648,848 139,021 49

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods242,529 107,637 56

55 Hotel and restaurant services 315,459 177,982 42

60 Land transport; transport via pipeline services850,917 228,145 34

61 Water transport services 12,088 443,271 17

62 Air transport services 276,845 435,546 19

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services699,752 201,517 38

64 Post and telecommunication services320,596 126,658 53

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services351,051 154,645 46

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services145,625 213,378 35

67 Services auxiliary to financial intermediation20,885 72,839 58

70 Real estate services 809,617 174,522 43

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods72,158 181,440 40

72 Computer and related services 243,771 153,109 47

73 Research and development services37,472 123,865 54

74 Other business services 1020,247 172,868 44

75 Public administration and defence services; compulsory social security services361,023 108,023 55

80 Education services 266,705 98,958 57

85 Health and social work services 697,468 178,413 41

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services163,186 202,219 37

91 Membership organisation services n.e.c.55,705 194,267 39

92 Recreational, cultural and sporting services198,442 141,299 48

93 Other services 60,372 132,825 50

95 Private households with employed persons0,000 0,000 1

SEKTOR

efekt zvýšení 

poptávky 

(exportu) o 1 

mld eur v mil 

eur

pořadí
import 

meziproduktů
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Příloha č. 7: Efekt růstu poptávky vybraného sektoru o 100 mil eur na ostatní sektory a 

celkový výstup  

 

(Zdroj: vlastní výroba)

Kancelářské zařízení 

a počítače

Ostatní výrobky 

zpracovatelského 

průmyslu

Motorová vozidla, 

přívěsy a návěsy

Ostatní 

podnikatelské 

služby

v eurech v eurech v eurech v eurech

1 Products of agriculture, hunting and related services52064,292 220651,129 103498,892 354303,782

2 Products of forestry, logging and related services31370,311 216414,221 133779,991 284409,250

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing446,137 1244,469 632,276 1444,804

10 Coal and lignite; peat 55018,975 328817,555 255528,777 176306,375

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying8624,230 56913,209 29767,009 29992,710

12 Uranium and thorium ores 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Metal ores 257,329 45786,653 2321,161 213,019

14 Other mining and quarrying products14465,579 155167,656 61637,940 199614,395

15 Food products and beverages 85941,441 436577,173 191462,313 1212501,529

16 Tobacco products 981,676 3767,804 2002,420 10213,929

17 Textiles 20169,915 55789,983 468385,062 42309,769

18 Wearing apparel; furs 0,000 0,000 0,000 0,000

19 Leather and leather products 81,547 329,432 23007,695 258,231

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials130560,167 953009,004 590008,705 1250204,018

21 Pulp, paper and paper products74485,510 371364,587 241695,803 475543,185

22 Printed matter and recorded media483764,183 458258,888 247847,318 1845667,319

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels286298,349 2170726,791 993745,170 1087829,451

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres72108,007 234174,478 1026308,344 172994,043

25 Rubber and plastic products 267082,081 1872086,539 9367072,642 648075,407

26 Other non-metallic mineral products68969,637 955096,359 395690,961 1001824,622

27 Basic metals 360047,408 3103798,281 3254021,293 276924,480

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment548417,061 1199234,248 2986712,651 975773,412

29 Machinery and equipment n.e.c.24941,145 143380,792 125281,880 104275,875

30 Office machinery and computers101330760,954 3626,227 1762,293 6058,756

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.5106456,814 89939,566 937875,944 189781,499

32 Radio, television and communication equipment and apparatus704758,619 2851,920 7438,380 5220,345

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks17067,505 39119,564 78847,566 122118,161

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers36977,417 610858,821 115680253,639 160664,308

35 Other transport equipment 9102,109 337713,799 19257,431 19089,637

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.27226,228 82066,202 43931,820 156433,895

37 Secondary raw materials 26748,565 189315229,733 237141,590 23618,452

40 Electrical energy, gas, steam and hot water446563,944 2208881,120 1459474,171 1312963,002

41 Collected and purified water, distribution services of water19363,684 119003,801 66927,710 172610,190

45 Construction work 518313,237 8057738,548 1015182,236 13204286,658

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel267915,811 6366622,732 3800435,129 1588368,768

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles7092537,520 18208241,020 9686084,850 11768872,422

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods2369529,693 2261361,852 1765810,572 906907,983

55 Hotel and restaurant services 220129,156 849796,572 456710,390 2385597,592

60 Land transport; transport via pipeline services1234387,701 4607944,907 2589963,802 1571346,691

61 Water transport services 3664,955 7991,590 24114,616 3412,467

62 Air transport services 13924,799 42786,767 16082,191 25913,980

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services681754,635 5993252,770 1893426,913 1151409,695

64 Post and telecommunication services465771,610 2220090,395 830855,939 3273724,628

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services458137,503 3595704,154 993228,801 3568292,247

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services471207,638 1340896,344 483670,494 810421,033

67 Services auxiliary to financial intermediation108697,009 883819,452 185746,677 315310,417

70 Real estate services 875372,655 2528134,575 1162970,209 4806527,742

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods108495,669 812065,720 327167,030 710667,119

72 Computer and related services2025551,364 1336056,823 611058,014 2564603,139

73 Research and development services13544,710 44086,708 1415133,780 54576,386

74 Other business services 1710131,067 7406515,694 4122073,414 131194266,353

75 Public administration and defence services; compulsory social security services93930,418 620244,665 126191,147 238264,986

80 Education services 81136,543 295849,921 115481,885 597249,721

85 Health and social work services 9349,204 51514,124 35637,998 117409,488

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services154556,508 1337054,763 268951,473 2399614,956

91 Membership organisation services n.e.c.29134,677 13042,020 9854,126 34395,881

92 Recreational, cultural and sporting services122804,680 253047,278 93616,064 853326,551

93 Other services 7741,940 9978,638 6896,629 33634,867

95 Private households with employed persons0,000 0,000 0,000 0,000

CELKEM 129 448 841,52 €   274 935 718,04 €  171 069 663,23 €  196 497 639,62 €  

SEKTOR

Efekt růstu výstpu vybraného sektoru o 100 mil eur
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Příloha č. 8: Efekt růstu poptávky vybraného sektoru o 100 mil eur a ostatní sektory a celkový výstup 

 

(Zdroj: vlastní výroba)
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Příloha č. 9: Úspory nebo náklady výrobních faktorů plynoucí z povolení dovozu 

meziproduktů do ekonomiky 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

předpokládaná 

struktura 

produkce

skutečná 

struktura 

produkce

předpokládaná 

struktura 

produkce

skutečná 

struktura 

produkce

v mil eur v mil eur v jednotlivcích v jednotlivcích

1 Products of agriculture, hunting and related services0,221 0,220 > 0,002 63,069 66,084 < -3,015

2 Products of forestry, logging and related services0,140 0,141 < -0,001 48,764 50,372 < -1,608

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing0,246 0,243 > 0,003 103,180 103,218 < -0,038

10 Coal and lignite; peat 0,230 0,231 < -0,001 43,056 45,360 < -2,304

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying0,169 0,172 < -0,003 9,879 24,782 < -14,903

12 Uranium and thorium ores 0,794 0,796 < -0,002 189,386 197,065 < -7,679

13 Metal ores 0,120 0,131 < -0,011 54,780 55,620 < -0,840

14 Other mining and quarrying products0,194 0,194 < 0,000 37,780 40,864 < -3,084

15 Food products and beverages 0,197 0,192 > 0,005 57,170 58,034 < -0,864

16 Tobacco products 0,118 0,117 > 0,001 26,044 27,205 < -1,161

17 Textiles 0,191 0,187 > 0,004 57,039 60,450 < -3,411

18 Wearing apparel; furs 0,145 0,157 < -0,012 111,458 88,583 > 22,875

19 Leather and leather products 0,154 0,168 < -0,014 105,215 75,668 > 29,548

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials0,157 0,157 > 0,000 62,288 64,556 < -2,268

21 Pulp, paper and paper products 0,201 0,196 > 0,004 47,262 50,654 < -3,392

22 Printed matter and recorded media0,184 0,181 > 0,003 52,436 54,711 < -2,275

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels0,183 0,187 < -0,004 18,237 46,557 < -28,320

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres0,184 0,183 > 0,001 33,220 44,217 < -10,997

25 Rubber and plastic products 0,175 0,174 > 0,001 41,883 51,419 < -9,536

26 Other non-metallic mineral products0,198 0,196 > 0,002 45,471 49,607 < -4,136

27 Basic metals 0,194 0,194 < 0,000 43,220 49,397 < -6,177

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment0,155 0,157 < -0,003 54,015 57,330 < -3,316

29 Machinery and equipment n.e.c.0,159 0,163 < -0,004 53,274 56,178 < -2,904

30 Office machinery and computers0,162 0,176 < -0,015 55,257 55,033 > 0,223

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.0,161 0,166 < -0,005 55,346 57,397 < -2,051

32 Radio, television and communication equipment and apparatus0,158 0,172 < -0,014 54,244 54,724 < -0,479

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks0,137 0,155 < -0,018 60,300 58,687 > 1,613

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers0,189 0,187 > 0,002 44,154 49,338 < -5,184

35 Other transport equipment 0,179 0,180 < -0,001 52,823 56,934 < -4,111

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.0,150 0,152 < -0,002 64,576 63,354 > 1,222

37 Secondary raw materials 0,177 0,179 < -0,002 47,497 50,029 < -2,532

40 Electrical energy, gas, steam and hot water0,294 0,296 < -0,002 22,726 34,867 < -12,141

41 Collected and purified water, distribution services of water0,496 0,497 < -0,001 49,342 50,777 < -1,435

45 Construction work 0,138 0,140 < -0,002 56,004 58,721 < -2,717

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel0,173 0,173 > 0,000 55,285 58,101 < -2,817

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles0,151 0,151 < 0,000 41,457 43,056 < -1,599

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods0,161 0,162 < -0,001 74,969 76,011 < -1,042

55 Hotel and restaurant services 0,151 0,151 < 0,000 70,031 70,891 < -0,860

60 Land transport; transport via pipeline services0,219 0,218 > 0,001 49,566 53,223 < -3,657

61 Water transport services 0,448 0,412 > 0,036 68,048 72,183 < -4,135

62 Air transport services 0,237 0,231 > 0,006 35,078 41,724 < -6,646

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services0,408 0,401 > 0,007 32,297 34,571 < -2,274

64 Post and telecommunication services0,259 0,259 > 0,001 31,054 32,298 < -1,244

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services0,174 0,177 < -0,003 33,900 35,397 < -1,498

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services0,171 0,174 < -0,003 46,995 48,561 < -1,567

67 Services auxiliary to financial intermediation0,088 0,089 < -0,001 46,980 47,839 < -0,859

70 Real estate services 0,326 0,327 < -0,001 28,554 30,334 < -1,781

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods0,279 0,280 < 0,000 32,277 34,149 < -1,872

72 Computer and related services 0,126 0,129 < -0,003 40,701 41,934 < -1,233

73 Research and development services0,177 0,178 < -0,001 54,478 55,235 < -0,757

74 Other business services 0,120 0,123 < -0,003 54,780 55,855 < -1,075

75 Public administration and defence services; compulsory social security services0,193 0,194 < -0,001 53,767 54,649 < -0,882

80 Education services 0,215 0,216 < -0,001 65,409 66,095 < -0,686

85 Health and social work services 0,140 0,142 < -0,001 63,775 65,745 < -1,971

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services0,228 0,232 < -0,004 48,096 49,658 < -1,562

91 Membership organisation services n.e.c.0,177 0,178 < -0,001 71,159 72,804 < -1,645

92 Recreational, cultural and sporting services0,226 0,226 < -0,001 46,189 47,268 < -1,079

93 Other services 0,100 0,101 < -0,002 80,788 79,989 > 0,800

95 Private households with employed persons0,000 0,000 > 0,000 66,330 66,330 > 0,000

CELKEM 11,896 11,960 < 3212,356 3341,693 <

SEKTOR

úspora/náklad 

z možnosti 

dovážet 

meziprodukty

kapitál práceúspora/náklad 

z možnosti 

dovážet 

meziprodukty

  
 -   

   
 -   
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Příloha č. 10: Spotřeba práce a kapitálu pro dodatečný výstup 100 mil eur sektoru 

motorových vozidel 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

KAPITÁL PRÁCE

 tisíc eur v jednotlivcích  tisíc eur v eurech v jednotlivcích

1 Products of agriculture, hunting and related services103,499 66,084 219,514 22719,415 6,840

2 Products of forestry, logging and related services133,780 50,372 140,903 18849,972 6,739

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing0,632 103,218 242,969 153,624 0,065

10 Coal and lignite; peat 255,529 45,360 230,802 58976,505 11,591

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying29,767 24,782 172,183 5125,376 0,738

12 Uranium and thorium ores 0,000 197,065 796,363 0,000 0,000

13 Metal ores 2,321 55,620 130,863 303,753 0,129

14 Other mining and quarrying products 61,638 40,864 193,765 11943,278 2,519

15 Food products and beverages 191,462 58,034 191,736 36710,256 11,111

16 Tobacco products 2,002 27,205 116,880 234,044 0,054

17 Textiles 468,385 60,450 186,761 87476,010 28,314

18 Wearing apparel; furs 0,000 88,583 156,889 0,000 0,000

19 Leather and leather products 23,008 75,668 168,079 3867,121 1,741

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials590,009 64,556 156,803 92515,360 38,089

21 Pulp, paper and paper products 241,696 50,654 196,491 47491,127 12,243

22 Printed matter and recorded media 247,847 54,711 181,163 44900,819 13,560

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels993,745 46,557 187,032 185861,784 46,266

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres1026,308 44,217 182,702 187508,474 45,380

25 Rubber and plastic products 9367,073 51,419 173,666 1626740,340 481,650

26 Other non-metallic mineral products 395,691 49,607 196,446 77731,726 19,629

27 Basic metals 3254,021 49,397 193,915 631002,873 160,739

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment2986,713 57,330 157,287 469769,761 171,230

29 Machinery and equipment n.e.c. 125,282 56,178 162,639 20375,723 7,038

30 Office machinery and computers 1,762 55,033 176,484 311,016 0,097

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.937,876 57,397 166,313 155980,495 53,831

32 Radio, television and communication equipment and apparatus7,438 54,724 172,261 1281,340 0,407

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks78,848 58,687 154,716 12199,016 4,627

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers115680,254 49,338 186,758 21604244,519 5707,395

35 Other transport equipment 19,257 56,934 179,962 3465,607 1,096

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.43,932 63,354 152,297 6690,694 2,783

37 Secondary raw materials 237,142 50,029 178,670 42370,186 11,864

40 Electrical energy, gas, steam and hot water1459,474 34,867 295,813 431731,934 50,888

41 Collected and purified water, distribution services of water66,928 50,777 497,361 33287,227 3,398

45 Construction work 1015,182 58,721 140,155 142283,049 59,612

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel3800,435 58,101 172,584 655894,551 220,811

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles9686,085 43,056 151,329 1465789,420 417,044

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods1765,811 76,011 161,845 285787,821 134,221

55 Hotel and restaurant services 456,710 70,891 151,182 69046,565 32,377

60 Land transport; transport via pipeline services2589,964 53,223 218,040 564715,925 137,845

61 Water transport services 24,115 72,183 411,828 9931,067 1,741

62 Air transport services 16,082 41,724 231,272 3719,363 0,671

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services1893,427 34,571 400,852 758984,584 65,458

64 Post and telecommunication services830,856 32,298 258,806 215030,774 26,835

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services993,229 35,397 176,805 175607,613 35,158

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services483,670 48,561 174,230 84269,941 23,488

67 Services auxiliary to financial intermediation185,747 47,839 89,098 16549,672 8,886

70 Real estate services 1162,970 30,334 326,986 380274,610 35,278

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods327,167 34,149 279,899 91573,817 11,172

72 Computer and related services 611,058 41,934 129,209 78954,475 25,624

73 Research and development services1415,134 55,235 178,013 251912,738 78,165

74 Other business services 4122,073 55,855 123,065 507282,349 230,238

75 Public administration and defence services; compulsory social security services126,191 54,649 193,948 24474,547 6,896

80 Education services 115,482 66,095 215,884 24930,681 7,633

85 Health and social work services 35,638 65,745 141,655 5048,296 2,343

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services268,951 49,658 231,575 62282,423 13,356

91 Membership organisation services n.e.c.9,854 72,804 177,975 1753,792 0,717

92 Recreational, cultural and sporting services93,616 47,268 226,412 21195,838 4,425

93 Other services 6,897 79,989 101,255 698,316 0,552

95 Private households with employed persons0,000 66,330 0,000 0,000 0,000

CELKEM 171 069,66 €              3341,693 11 960,39 €     31 819 811,60 € 8482,60

efekt zvýšení výstupu 

motorových vozidel 

o 100 mil eur

spotřeba 

práce na mil 

výstupu 

sektoru nalevo

spotřeba 

kapitálu na mil 

výstupu 

sektoru nalevo

 spotřeba výrobního faktoru na 

dodatečnou produkci 100 mil 

eur motorových vozidelSEKTOR
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Příloha č. 11: Pokles práce a kapitálu v důsledku snížení exportů o 10% 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

KAPITÁL PRÁCE

tisíc eur v jednotlivcích  tisíc eur v eurech v jednotlivcích

1 Products of agriculture, hunting and related services-149,766 66,084 219,514 -32875,642 -9,897

2 Products of forestry, logging and related services-68,121 50,372 140,903 -9598,391 -3,431

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing-1,558 103,218 242,969 -378,585 -0,161

10 Coal and lignite; peat -90,601 45,360 230,802 -20910,841 -4,110

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying-9,140 24,782 172,183 -1573,675 -0,226

12 Uranium and thorium ores -4,550 197,065 796,363 -3623,235 -0,897

13 Metal ores -0,519 55,620 130,863 -67,978 -0,029

14 Other mining and quarrying products-30,558 40,864 193,765 -5921,029 -1,249

15 Food products and beverages-320,632 58,034 191,736 -61476,809 -18,608

16 Tobacco products -12,682 27,205 116,880 -1482,262 -0,345

17 Textiles -223,002 60,450 186,761 -41648,136 -13,480

18 Wearing apparel; furs -90,662 88,583 156,889 -14223,910 -8,031

19 Leather and leather products -30,882 75,668 168,079 -5190,683 -2,337

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials-196,633 64,556 156,803 -30832,788 -12,694

21 Pulp, paper and paper products-151,258 50,654 196,491 -29720,894 -7,662

22 Printed matter and recorded media-135,712 54,711 181,163 -24586,001 -7,425

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels-213,009 46,557 187,032 -39839,486 -9,917

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres-449,624 44,217 182,702 -82147,208 -19,881

25 Rubber and plastic products-540,277 51,419 173,666 -93827,650 -27,781

26 Other non-metallic mineral products-285,038 49,607 196,446 -55994,413 -14,140

27 Basic metals -648,140 49,397 193,915 -125683,901 -32,016

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment-733,561 57,330 157,287 -115379,267 -42,055

29 Machinery and equipment n.e.c.-813,237 56,178 162,639 -132264,047 -45,686

30 Office machinery and computers-400,240 55,033 176,484 -70635,958 -22,027

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.-612,439 57,397 166,313 -101856,333 -35,152

32 Radio, television and communication equipment and apparatus-355,132 54,724 172,261 -61175,294 -19,434

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks-129,345 58,687 154,716 -20011,768 -7,591

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers-1274,170 49,338 186,758 -237961,740 -62,865

35 Other transport equipment -84,616 56,934 179,962 -15227,740 -4,818

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.-247,513 63,354 152,297 -37695,585 -15,681

37 Secondary raw materials -48,435 50,029 178,670 -8653,917 -2,423

40 Electrical energy, gas, steam and hot water-258,820 34,867 295,813 -76562,311 -9,024

41 Collected and purified water, distribution services of water-11,589 50,777 497,361 -5764,080 -0,588

45 Construction work -152,991 58,721 140,155 -21442,421 -8,984

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel-121,422 58,101 172,584 -20955,494 -7,055

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles-498,195 43,056 151,329 -75391,513 -21,450

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods-141,109 76,011 161,845 -22837,728 -10,726

55 Hotel and restaurant services-170,928 70,891 151,182 -25841,375 -12,117

60 Land transport; transport via pipeline services-406,893 53,223 218,040 -88718,950 -21,656

61 Water transport services -4,791 72,183 411,828 -1972,932 -0,346

62 Air transport services -94,163 41,724 231,272 -21777,319 -3,929

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services-181,257 34,571 400,852 -72657,265 -6,266

64 Post and telecommunication services-130,062 32,298 258,806 -33660,895 -4,201

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services-161,002 35,397 176,805 -28465,964 -5,699

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services-41,851 48,561 174,230 -7291,643 -2,032

67 Services auxiliary to financial intermediation-20,586 47,839 89,098 -1834,205 -0,985

70 Real estate services -130,924 30,334 326,986 -42810,395 -3,971

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods-26,540 34,149 279,899 -7428,542 -0,906

72 Computer and related services-124,372 41,934 129,209 -16070,023 -5,215

73 Research and development services-25,697 55,235 178,013 -4574,445 -1,419

74 Other business services -503,286 55,855 123,065 -61936,758 -28,111

75 Public administration and defence services; compulsory social security services-24,033 54,649 193,948 -4661,095 -1,313

80 Education services -17,015 66,095 215,884 -3673,174 -1,125

85 Health and social work services-22,347 65,745 141,655 -3165,533 -1,469

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services-34,501 49,658 231,575 -7989,568 -1,713

91 Membership organisation services n.e.c.-4,539 72,804 177,975 -807,814 -0,330

92 Recreational, cultural and sporting services-54,620 47,268 226,412 -12366,683 -2,582

93 Other services -25,752 79,989 101,255 -2607,501 -2,060

95 Private households with employed persons0,000 66,330 0,000 0,000 0,000

CELKEM 11 740,34 €-   3341,693 11 960,39 €     2 155 730,79 €-  -617,322

SEKTOR Negativní 

šok 

spotřeba práce 

na mil výstupu 

sektoru nalevo

spotřeba 

kapitálu na 

mil výstupu 

sektoru nalevo

 spotřeba výrobního faktoru 

na dodatečnou produkci 100 

mil eur motorových vozidel
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Příloha č. 12: Spotřeba práce a kapitálu pro dodatečný výstup 1 mil eur sektoru 

motorových vozidel 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

KAPITÁL PRÁCE

 tisíc eur v jednotlivcích  tisíc eur v eurech v jednotlivcích

1 Products of agriculture, hunting and related services0,976 66,084 219,514 214,161 0,064

2 Products of forestry, logging and related services1,328 50,372 140,903 187,057 0,067

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing0,006 103,218 242,969 1,429 0,001

10 Coal and lignite; peat 2,530 45,360 230,802 583,909 0,115

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying0,293 24,782 172,183 50,518 0,007

12 Uranium and thorium ores 0,000 197,065 796,363 0,000 0,000

13 Metal ores 0,023 55,620 130,863 3,036 0,001

14 Other mining and quarrying products0,615 40,864 193,765 119,075 0,025

15 Food products and beverages 1,841 58,034 191,736 353,056 0,107

16 Tobacco products 0,019 27,205 116,880 2,181 0,001

17 Textiles 4,649 60,450 186,761 868,159 0,281

18 Wearing apparel; furs 0,000 88,583 156,889 0,000 0,000

19 Leather and leather products 0,230 75,668 168,079 38,658 0,017

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials5,884 64,556 156,803 922,572 0,380

21 Pulp, paper and paper products2,413 50,654 196,491 474,146 0,122

22 Printed matter and recorded media2,456 54,711 181,163 444,993 0,134

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels9,770 46,557 187,032 1827,363 0,455

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres10,241 44,217 182,702 1871,054 0,453

25 Rubber and plastic products 93,454 51,419 173,666 16229,779 4,805

26 Other non-metallic mineral products3,937 49,607 196,446 773,356 0,195

27 Basic metals 32,530 49,397 193,915 6308,018 1,607

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment29,823 57,330 157,287 4690,703 1,710

29 Machinery and equipment n.e.c.1,249 56,178 162,639 203,203 0,070

30 Office machinery and computers0,020 55,033 176,484 3,489 0,001

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.9,369 57,397 166,313 1558,164 0,538

32 Radio, television and communication equipment and apparatus0,075 54,724 172,261 12,912 0,004

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks0,785 58,687 154,716 121,406 0,046

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers1156,154 49,338 186,758 215921,239 57,042

35 Other transport equipment 0,938 56,934 179,962 168,720 0,053

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.0,448 63,354 152,297 68,162 0,028

37 Secondary raw materials 2,366 50,029 178,670 422,803 0,118

40 Electrical energy, gas, steam and hot water14,440 34,867 295,813 4271,553 0,503

41 Collected and purified water, distribution services of water0,671 50,777 497,361 333,624 0,034

45 Construction work 10,186 58,721 140,155 1427,669 0,598

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel36,748 58,101 172,584 6342,157 2,135

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles96,101 43,056 151,329 14542,933 4,138

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods17,591 76,011 161,845 2847,068 1,337

55 Hotel and restaurant services 4,286 70,891 151,182 647,910 0,304

60 Land transport; transport via pipeline services20,214 53,223 218,040 4407,427 1,076

61 Water transport services 0,067 72,183 411,828 27,414 0,005

62 Air transport services 0,289 41,724 231,272 66,913 0,012

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services16,537 34,571 400,852 6628,944 0,572

64 Post and telecommunication services8,211 32,298 258,806 2125,070 0,265

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services9,796 35,397 176,805 1731,954 0,347

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services4,752 48,561 174,230 827,927 0,231

67 Services auxiliary to financial intermediation1,753 47,839 89,098 156,194 0,084

70 Real estate services 12,845 30,334 326,986 4200,277 0,390

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods3,182 34,149 279,899 890,591 0,109

72 Computer and related services6,157 41,934 129,209 795,525 0,258

73 Research and development services14,131 55,235 178,013 2515,436 0,781

74 Other business services 40,716 55,855 123,065 5010,704 2,274

75 Public administration and defence services; compulsory social security services1,155 54,649 193,948 224,093 0,063

80 Education services 1,127 66,095 215,884 243,331 0,074

85 Health and social work services0,358 65,745 141,655 50,761 0,024

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services2,830 49,658 231,575 655,360 0,141

91 Membership organisation services n.e.c.0,101 72,804 177,975 17,918 0,007

92 Recreational, cultural and sporting services0,894 47,268 226,412 202,366 0,042

93 Other services 0,067 79,989 101,255 6,775 0,005

95 Private households with employed persons0,000 66,330 0,000 0,000 0,000

CELKEM 1 699,62 €          3341,69 11 960,39 €      315 641,21 €          84,26

SEKTOR

efekt zvýšení 

finálního výstupu 

motorových 

vozidel o 1 mil 

spotřeba 

práce na mil 

výstupu 

sektoru 

spotřeba 

kapitálu na mil 

výstupu sektoru 

nalevo

 spotřeba výrobního faktoru na 

dodatečný finální výstup 1 mil eur 

motorových vozidel
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Příloha č. 13: Porovnání použitých technologií při výrobě mezi Německem a ČR 

 

(Zdroj: vlastní výroba)

rozdíl rozdíl

NĚMECKO ČR N - ČR NĚMECKO ČR N - ČR NĚMECKO ČR

1 Products of agriculture, hunting and related services0,308 0,221 0,087 30,753 63,069 -32,315 10017,639 3511,860

2 Products of forestry, logging and related services0,181 0,140 0,042 17,989 48,764 -30,775 10081,006 2865,492

5 Fish and other fishing products; services incidental of fishing0,256 0,246 0,011 19,332 103,180 -83,849 13247,070 2379,594

10 Coal and lignite; peat0,343 0,230 0,112 30,416 43,056 -12,640 11263,704 5345,545

11 Crude petroleum and natural gas; services incidental to oil and gas extraction excluding surveying0,220 0,169 0,051 10,002 9,879 0,123 22012,005 17111,719

12 Uranium and thorium ores0,000 0,794 -0,794 0,000 189,386 -189,386 0,000 4194,232

13 Metal ores 0,000 0,120 -0,120 0,000 54,780 -54,780 0,000 2191,090

14 Other mining and quarrying products0,201 0,194 0,008 14,799 37,780 -22,980 13591,001 5125,307

15 Food products and beverages0,199 0,197 0,002 23,447 57,170 -33,724 8505,201 3447,535

16 Tobacco products 0,151 0,118 0,034 15,592 26,044 -10,453 9716,132 4515,299

17 Textiles 0,184 0,191 -0,007 19,394 57,039 -37,645 9464,683 3346,226

18 Wearing apparel; furs0,134 0,145 -0,011 20,797 111,458 -90,661 6440,490 1302,888

19 Leather and leather products0,161 0,154 0,007 20,958 105,215 -84,258 7684,149 1467,727

20 Wood and products of wood and cork (except furniture); articles of straw and plaiting materials0,164 0,157 0,007 19,344 62,288 -42,944 8485,176 2518,883

21 Pulp, paper and paper products0,198 0,201 -0,003 15,525 47,262 -31,738 12755,153 4244,957

22 Printed matter and recorded media0,172 0,184 -0,012 18,737 52,436 -33,699 9166,365 3513,280

23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuels0,205 0,183 0,022 10,391 18,237 -7,846 19724,402 10010,302

24 Chemicals, chemical products and man-made fibres0,169 0,184 -0,015 13,870 33,220 -19,350 12213,942 5540,707

25 Rubber and plastic products0,154 0,175 -0,020 16,520 41,883 -25,363 9337,489 4170,477

26 Other non-metallic mineral products0,193 0,198 -0,005 17,449 45,471 -28,022 11061,061 4359,202

27 Basic metals 0,150 0,194 -0,044 13,543 43,220 -29,677 11063,565 4481,544

28 Fabricated metal products, except machinery and equipment0,136 0,155 -0,019 17,577 54,015 -36,437 7736,451 2864,649

29 Machinery and equipment n.e.c.0,119 0,159 -0,039 15,713 53,274 -37,561 7597,772 2982,134

30 Office machinery and computers0,190 0,162 0,028 14,921 55,257 -40,335 12736,255 2928,585

31 Electrical machinery and apparatus n.e.c.0,132 0,161 -0,029 16,581 55,346 -38,765 7968,219 2907,918

32 Radio, television and communication equipment and apparatus0,184 0,158 0,026 14,885 54,244 -39,359 12389,884 2916,451

33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks0,107 0,137 -0,030 15,992 60,300 -44,308 6666,475 2268,407

34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers0,166 0,189 -0,023 15,829 44,154 -28,326 10486,144 4279,357

35 Other transport equipment0,123 0,179 -0,055 15,149 52,823 -37,674 8143,045 3382,020

36 Furniture; other manufactured goods n.e.c.0,144 0,150 -0,007 19,745 64,576 -44,831 7269,931 2323,766

37 Secondary raw materials0,161 0,177 -0,016 16,503 47,497 -30,994 9729,854 3721,257

40 Electrical energy, gas, steam and hot water0,234 0,294 -0,059 12,343 22,726 -10,383 18990,932 12923,336

41 Collected and purified water, distribution services of water0,304 0,496 -0,192 7,068 49,342 -42,274 43027,977 10055,803

45 Construction work 0,135 0,138 -0,003 19,976 56,004 -36,028 6767,785 2469,984

50 Trade, maintenance and repair services of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel0,098 0,173 -0,075 19,751 55,285 -35,534 4939,958 3128,397

51 Wholesale trade and commission trade services, except of motor vehicles and motorcycles0,130 0,151 -0,021 15,891 41,457 -25,566 8181,803 3643,562

52 Retail  trade services, except of motor vehicles and motorcycles; repair services of personal and household goods0,129 0,161 -0,032 28,157 74,969 -46,812 4594,976 2151,205

55 Hotel and restaurant services0,130 0,151 -0,021 35,156 70,031 -34,875 3694,602 2157,364

60 Land transport; transport via pipeline services0,188 0,219 -0,031 22,024 49,566 -27,542 8538,652 4410,630

61 Water transport services0,294 0,448 -0,153 10,627 68,048 -57,421 27686,481 6579,127

62 Air transport services0,232 0,237 -0,005 13,955 35,078 -21,122 16629,691 6768,283

63 Supporting and auxiliary transport services; travel agency services0,219 0,408 -0,189 17,713 32,297 -14,584 12364,757 12621,452

64 Post and telecommunication services0,208 0,259 -0,051 13,331 31,054 -17,724 15622,600 8353,725

65 Financial intermediation services, except insurance and pension funding services0,086 0,174 -0,089 12,325 33,900 -21,574 6959,191 5141,468

66 Insurance and pension funding services, except compulsory social security services0,108 0,171 -0,063 16,498 46,995 -30,496 6545,235 3634,837

67 Services auxiliary to financial intermediation0,070 0,088 -0,018 17,385 46,980 -29,594 4006,265 1873,138

70 Real estate services0,310 0,326 -0,016 4,431 28,554 -24,123 69901,761 11400,339

71 Renting services of machinery and equipment without operator and of personal and household goods0,792 0,279 0,512 3,288 32,277 -28,989 240830,213 8657,852

72 Computer and related services0,153 0,126 0,027 14,631 40,701 -26,069 10452,826 3091,311

73 Research and development services0,171 0,177 -0,007 16,695 54,478 -37,783 10213,595 3256,250

74 Other business services0,068 0,120 -0,052 19,256 54,780 -35,525 3537,823 2191,090

75 Public administration and defence services; compulsory social security services0,158 0,193 -0,035 19,615 53,767 -34,152 8060,913 3587,469

80 Education services 0,100 0,215 -0,116 23,024 65,409 -42,385 4324,922 3288,540

85 Health and social work services0,124 0,140 -0,016 23,840 63,775 -39,935 5215,973 2202,106

90 Sewage and refuse disposal services, sanitation and similar services0,342 0,228 0,114 12,401 48,096 -35,695 27571,176 4738,674

91 Membership organisation services n.e.c.0,074 0,177 -0,103 25,753 71,159 -45,406 2876,312 2491,516

92 Recreational, cultural and sporting services0,228 0,226 0,002 19,407 46,189 -26,782 11745,760 4888,215

93 Other services 0,066 0,100 -0,034 20,873 80,788 -59,915 3141,922 1232,570

95 Private households with employed persons0,000 0,000 0,000 100,888 66,330 34,558 0,000 0,000

CELKEM 10,357 11,896 -1,539 1078,055 3212,356 -2134,301 892978,361 263156,655

 přímé a nepřímé 

požadavky práce na 

mil výstupu 

koeficient kapitál na 

osobu

SROVNÁNÍ POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝROBĚ

 přímé a nepřímé 

požadavky kapitálu 

na mil výstupu 

SEKTOR
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Příloha č. 14: Porovnání intenzit výroby (K/L) jednotlivých sektorů mezi Německem a ČR 

 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 
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 Příloha č. 15: Gruber-Lloyd index pro jednotlivé sektory (ČR vs. SRN) 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

PRODUCT/FLOW Gruber-lloyd index

Německo
1 PRODUCTS OF AGRICULTURE, HUNTING AND 0,9405

2 PRODUCTS OF FORESTRY, LOGGING AND 0,9812

5 FISH AND OTHER FISHING PRODUCTS, SERVICES 0,2772

10 COAL AND LIGNITE; PEAT 0,0344

11 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; 0,0000

12 URANIUM AND THORIUM ORES

13 METAL ORES 0,0097

14 OTHER MINING AND QUARRYING PRODUCTS 0,7101

15 FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES 0,7090

16 TOBACCO PRODUCTS 0,0078

17 TEXTILES 0,9154

18 WEARING APPAREL; FURS 0,8138

19 LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 0,8489

20 WOOD AND PRODUCTS OF WOOD AND CORK 0,6129

21 PULP, PAPER AND PAPER PRODUCTS 0,6674

22 PRINTED MATTER AND RECORDED MEDIA 0,9174

23 COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND 0,5868

24 CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS AND MAN- 0,6108

25 RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 0,7947

26 OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 0,9294

27 BASIC METALS 0,8766

28 FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT 0,8658

29 MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C. 0,9734

30 OFFICE MACHINERY AND COMPUTERS 0,9250

31 ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C. 0,8946

32 RADIO, TELEVISION AND COMMUNICATION 0,8830

33 MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, 0,8392

34 MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 0,8519

35 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 0,8961

36 FURNITURE; OTHER MANUFACTURED GOODS 0,5570

37 RECOVERED SECONDARY RAW MATERIALS

40 ELECTRICAL ENERGY, GAS, STEAM AND HOT 0,0311

41 COLLECTED AND PURIFIED WATER, DISTRIBUTION 

45 CONSTRUCTION WORK

50 TRADE, MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF 

51 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION TRADE 

52 RETAIL TRADE SERVICES, EXCEPT OF MOTOR 

55 HOTEL AND RESTAURANT SERVICES

60 LAND TRANSPORT AND TRANSPORT VIA PIPELINE 

61 WATER TRANSPORT SERVICES

62 AIR TRANSPORT SERVICES

63 SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT 

64 POST AND TELECOMMUNICATION SERVICES

65 FINANCIAL INTERMEDIATION SERVICES, EXCEPT 

66 INSURANCE AND PENSION FUNDING SERVICES, 

67 SERVICES AUXILIARY TO FINANCIAL 

70 REAL ESTATE SERVICES

71 RENTING SERVICES OF MACHINERY AND 

72 COMPUTER AND RELATED SERVICES 0,8434

73 RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES

74 OTHER BUSINESS SERVICES 0,7414

75 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE 

80 EDUCATION SERVICES

85 HEALTH AND SOCIAL WORK SERVICES

90 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL SERVICES, 

91 MEMBERSHIP ORGANISATION SERVICES N.E.C.

92 RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING 0,9643

93 OTHER SERVICES

95

PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED 

PERSONS

CELKEM 0,8343
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 Příloha č. 16: Zahraniční obchod České republiky mezi lety 2004 až 2010 

 

(Zdroj: vlastní výroba pomocí dat z CZSO) 

 

 

 

Příloha č. 17: Zahraniční obchod dle teritorií v roce 2010 

 

 
(Zdroj: vlastní výroba pomocí dat z CZSO) 
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Příloha č. 18: Hlavní zahraničněobchodní partneři České republiky v roce 2010 

 
(Zdroj: CZSO) 

 

 

 

Německo 1 432 943 Německo 819 245 Německo 613 698

Germany Germany Germany

Slovensko 343 236 Slovensko 217 292 Čína 295 799

Slovakia Slovakia China

Čína 318 978 Polsko 154 644 Polsko 154 241

China Poland Poland

Polsko 308 885 Francie 135 194 Ruská federace 130 121

Poland France Russian Federation

Francie 214 994 Spojené království 124 923 Slovensko 125 944

France United Kingdom Slovakia

Itálie 206 472 Rakousko 119 667 Itálie 94 228

Italy Austria Italy

Rakousko 200 894 Itálie 112 244 Rakousko 81 227

Austria Italy Austria

Ruská federace 197 458 Nizozemsko 93 354 Francie 79 800

Russian Federation Netherlands France

Spojené království 174 075 Ruská federace 67 337 Nizozemsko 77 764

United Kingdom Russian Federation Netherlands

Nizozemsko 171 118 Belgie 62 587 Japonsko 58 667

Netherlands Belgium Japan

Maďarsko 110 608 Španělsko 60 495 Spojené státy 54 000

Hungary Spain United States

Belgie 106 600 Maďarsko 58 266 Maďarsko 52 342

Belgium Hungary Hungary

Španělsko 104 414 Spojené státy 44 269 Spojené království 49 152

Spain United States United Kingdom

Spojené státy 98 270 Švýcarsko 41 812 Belgie 44 013

United States Switzerland Belgium

Japonsko 68 808 Švédsko 41 163 Španělsko 43 919

Japan Sweden Spain

Švýcarsko 67 468 Rumunsko 28 565 Korea 40 492

Switzerland Romania South Korea

Švédsko 63 447 Čína 23 179 Thajsko 30 299

Sweden China Thailand

Korea 45 629 Dánsko 20 077 Švýcarsko 25 656

South Korea Denmark Switzerland

Rumunsko 43 569 Turecko 19 823 Tchaj-wan 24 240

Romania Turkey Taiwan

Ukrajina 38 672 Ukrajina 17 875 Ázerbájdžán 22 877

Ukraine Ukraine Azerbaijan

Turecko 38 370 Indie 15 067 Švédsko 22 285

Turkey India Sweden

Dánsko 35 020 Finsko 14 470 Ukrajina 20 797

Denmark Finland Ukraine

Norsko 33 142 Slovinsko 13 350 Singapur 20 189

Norway Slovenia Singapore

Thajsko 32 358 Norsko 13 310 Norsko 19 833

Thailand Norway Norway

Tchaj-wan 26 218 Izrael 11 156 Turecko 18 547

Taiwan Israel Turkey

Indie 26 016 Japonsko 10 140 Malajsie 17 923

India Japan Malaysia

Ázerbájdžán 24 859 Bulharsko 10 112 Irsko 16 877

Azerbaijan Bulgaria Ireland

Slovinsko 23 504 Spojené arabské emiráty 10 002 Rumunsko 15 004

Slovenia United Arab Emirates Romania

Finsko 23 095 Portugalsko 9 593 Dánsko 14 944

Finland Portugal Denmark

Irsko 22 272 Chorvatsko 8 532 Indie 10 949

Ireland Croatia India

10.

8.

1.

7.

12.

2.

3.

4.

9.

11.

5.

6.

Vývoz 

Exports

Dovoz

Imports

v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)

CZK million FOB/CIF (current prices)

Obrat

Turnover

Pořadí

Order

15.

19.

20.

30.

26.

27.

28.

29.

25.

18.

13.

14.

16.

17.

21.

22.

23.
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Příloha č. 19: Významné skupiny SITC v rámci vzájemného obchodu ČR a Německa 

 

 
(Zdroj: CZSO) 

 

Příloha č. 20: Vývoj podílů finančních a nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou 

 

 
(Zdroj: CZSO) 

 

Příloha č. 21: Produkce finančních a nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou 

 

 

(Zdroj: CZSO) 

819 245 613 698 100,0 100,0  Germany, total

 z toho:

54 Léčiva a farmaceutické výrobky 5 051 18 247 0,6 3,0  54  Medicinal, pharmaceutical products

67 Železo a ocel 21 613 28 687 2,6 4,7  67  Iron and steel

69 Kovové výrobky 49 471 40 547 6,0 6,6  69  Manufactures of metals

71 Stroje a zařízení k výrobě energie 24 200 21 908 3,0 3,6  71  Power-generating machinery

72 Stroje pro určitá odvětví průmyslu 22 062 19 325 2,7 3,1  72  Machinery for particular industries

74 Stroje všeobecně užívané v průmyslu 53 077 45 825 6,5 7,5  74  General industrial machinery

75 Výpočetní technika 63 311 16 788 7,7 2,7  75  Computer technology

76 Telekomunkační zařízení 50 799 15 392 6,2 2,5  76  Telecommunication equipment

77 Elektrická zařízení a přístroje 108 552 71 002 13,3 11,6  77  Electrical machinery and apparatus

78 Silniční vozidla 135 765 76 870 16,6 12,5  78  Road vehicles

 Německo, celkem
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Příloha č. 22: Číselný seznam 59 sektorů 
 

 

(Zdroj: vlastní výroba) 

Produkty zemědělství a myslivosti 1 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu 37

Produkty lesnictví, těžby dřeva 
2

Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch 
40

Ryby a jiné produkty rybolovu 
5

Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s 

vodou, prostřednictvím sítí 41

Černé a hnědé uhlí a lignit 10 Stavební práce 45

Ropa a zemní plyn 11 Obchod, údržba a opravy motorových vozidel 50

Uran a thorium 
12

Velkoobchod a ostatní obchodní služby, vyjma 

motorových vozidel 51

Železné rudy 
13

Maloobchod, vyjma motorových vozidel, oprava 

osobního a domácího zboží 52

Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin 14 Hotely a restaurace 55

Potravinářské výrobky a nápoje 15 Pozemní a potrubní doprava 60

Tabákové výrobky 16 Vodní doprava 61

Textilie 17 Letecká doprava 62

Oděvy, kožešiny 18 Skladování a podpůrné služby v dopravě 63

Usně a související výrobky 19 Poštovní, kurýrní a telekomunikační služby 64

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě 

nábytku 20

Finanční služby, kromě pojištění a penzijního 

financování 65

Papír a výrobky z papíru
21

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě 

povinného sociálního zabezpečení 66

Tiskařské a nahrávací služby 
22

Pomocné služby související s finančními a 

pojišťovacími službami 67

Koks a rafinované ropné produkty 23 Služby v oblasti nemovitostí 70

Chemické látky a chemické přípravky
24

Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu 
71

Pryžové a plastové výrobky 25 Služby spojené s počítačem 72

Ostatní nekovové minerální výrobky 26 Výzkum a vývoj 73

Základní kovy 27 Ostatní podnikatelské služby 74

Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 
28

Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení 75

Stroje a zařízení 29 Služby v oblasti vzdělávání 80

Kancelářské zařízení a počítače 30 Zdravotní a sociální péče 85

Elektrická zařízení 31 Odpadní služby 90

Rádio, televize a komunikační zařízení
32

Služby organizací sdružujících osoby za účelem 

prosazování spol. zájmů 
91

Lékařské a optické nástroje 33 Kulturní, zábavní a rekreační služby 92

Motorová vozidla přívěsy a návěsy 34 Ostatní služby 93

Ostatní dopravní prostředky 35 Služby v domácnosti 95

Nábytek 36


