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Podniky CZECHOSLOVAK GROUP přinesly do české ekonomiky přes 

čtrnáct miliard korun 
Dokazuje to analýza Přínosy působení CSG na hospodářství ČR od společnosti EY 

Dle analýzy Přínosy působení společností CSG na hospodářství ČR zpracované poradenskou 

společností EY generuje podnikání skupiny vysokou přidanou hodnotu a pozitivní efekty pro celou 

českou ekonomiku. Jedna koruna utracená společnostmi CSG v ČR znamená díky multiplikačním 

efektům přínos pro české hospodářství ve výši 2,8 Kč. Na každého zaměstnance CSG připadá 3,7 

pracovního místa u subdodavatelů. Celkový ekonomický přínos podniků zahrnutých do analýzy byl 

ve výši 14,8 miliardy Kč. Ekonomický přínos společnosti EXCALIBUR ARMY do české ekonomiky je 

dle EY ve výši 3,9 miliardy Kč. Jedná se o data na základě hospodářských výsledků za rok 2014, za 

rok 2015 by byla vzhledem k rostoucím tržbám CSG pozitivní čísla ještě vyšší. 

Každá koruna utracená společnostmi CZECHOSLOVAK GROUP v ČR generuje další prostředky 

prostřednictvím tří efektů – přímého, nepřímého a indukovaného. Přímý efekt, který představuje 

platy zaměstnanců společností a odvody státu, v roce 2014 činil 1,3 mld. Kč. Nepřímý efekt, tedy 

multiplikovaný efekt nákupů od dodavatelů a další náklady zaplacené v ČR, činil 11,6 mld. Kč. 

Indukovaný efekt představuje výdaje zaměstnanců společností, dodavatelů a státu za statky a služby, 

v roce 2014 činil 1,9 mld. Kč.  

Například kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS, která je s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP 

spojena osobou jednoho z jejích majitelů a do analýzy byla také zahrnuta, v roce 2014 zaměstnávala 

899 lidí a do státního rozpočtu odvedla 180 milionů Kč. Její ekonomický přínos činil 10,2 mld. Kč. 

Společnost EXCALIBUR ARMY zabývající se výrobou, opravami i prodejem vojenského materiálu 

včetně těžké techniky v závodě ve Šternberku zaměstnávala 534 osob a do státního rozpočtu odvedla 

73 milionů Kč. Její ekonomický přínos dosáhl 3,9 mld. Kč. Analýza zpracovávala i data z hořické 

společnosti KARBOX, která se zabývá zakázkovou výrobou kontejnerů, kontejnerových a skříňových 

nástaveb. Ta v roce 2014 zaměstnávala 105 osob, do státního rozpočtu odvedla 9 milionů Kč a 

dosáhla celkového ekonomického přínosu 635 milionů Kč.  

„Firmy českého obranného průmyslu kromě toho, že produkují výrobky s vysokým podílem přidané 

hodnoty, tvoří nedílnou součást obranyschopnosti našeho státu,“ uvádí prezident Asociace 

obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Analýza nepřímo podporuje myšlenku zakotvení 

strategických podniků, které dodávají produkty a služby pro bezpečnostní složky ČR v míru i při 

krizových stavech. 

Stejnou metodu výpočtu přínosů pro české hospodářství je možné použít u všech podniků českého 

obranného průmyslu. 

 

O CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP (zkráceně CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, 

který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné 

i civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních 



 

vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských 

produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, 

stejně jako silniční dopravní a logistické služby. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a 

služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a 

počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2015 

zaměstnávaly téměř 4000 osob a vygenerovaly tržby v hodnotě 12 mld. Kč. 
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