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Březen 2022 

ČIPOVÁ KRIZE 

Jan Rovenský 

Shrnutí 
Čipová krize, kterou zapříčinila řada souběžných faktorů, ukázala zranitelnost světové ekonomiky 

a dodavatelských řetězců. Z dříve běžně dostupného zboží se najednou stalo nedostupné 

s nejasnou dobou dodání. V tuzemsku nedostatek čipů zasáhl především automobilový průmysl. 

Problémy nastaly i v oblasti dostupnosti spotřební elektroniky, po které se navíc vlivem 

pandemie značně zvýšila poptávka. 

Příležitost i varování 

Hlavní body 
• Čipová krize stále trvá. Optimistické odhady hovoří o jejím konci na sklonku letošního roku. 

• Poptávka po čipech dle technologického vývoje v následujících letech ještě výrazněji vzroste. 

• Příležitostí je vybudování vývojových a výrobních kapacit na půdě EU k zajištění vyšší 

soběstačnosti, jelikož globalizace je koncept spíše „do dobrého počasí“. 
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Úvod: předpoklady pro dokonalou bouři 

„Čipový hladomor stále trvá. Výrobci mají zásoby sotva na pět dní.“ „Čipová krize bude trvat ještě roky, 

říká šéf analytické firmy, absolutně není možné, že by letošek něco vyřešil.“ „Nedostatek čipů srazil 

výrobu aut v Německu do poloviny 70. let. Je to znát i v Česku.“ Toto je jen výběr titulků z českých 

zpravodajských serverů posledních týdnů poukazující na palčivý nedostatek malé, nenápadné, 

ale přitom pro náš způsob života naprosto nezbytné součástky – polovodiče, neboli čipu.1 Čipy jsou 

přitom dnes nutnými komponenty nejen v automobilech, výpočetní technice, chytrých telefonech, 

bezzrcadlových fotoaparátech, zdravotnických přístrojích, ale také v hračkách, kuchyňských robotech, 

pračkách, myčkách, mikrovlnných troubách, v řadě dalších chytrých technologií pro domácnost 

nebo dokonce zubních kartáčcích a tonerech tiskáren, kde slouží k informování uživatele o zbývající 

náplni v toneru. 

V dnešní době tak snad není nikdo, kdo by o palčivém nedostatku čipů neslyšel a spousta lidí důsledky 

tohoto hladomoru pocítila na vlastní kůži, když najednou zjistila, že na dříve kdykoli dostupné spotřební 

zboží musí čekat dlouhé měsíce. Jak se však Česká republika a spolu s ní všechny ostatní státy na světě 

ocitly v této situaci, která odkryla přílišnou křehkost – nejen obchodních – vazeb našeho současného 

globalizovaného světa? 

Jednoduše řečeno, šlo o řadu nešťastných náhod. Globalizace obchodních vztahů, export výrobních 

kapacit mimo západní svět, rozmary počasí, obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, pandemie 

covidu, rozvoj 5G sítí a smart technologií, omezený počet továren vyrábějící čipy a jejich produkční 

kapacity, náhlá exploze poptávky, nedostatečné přepravní kapacity, hlad po kryptoměnách, nuda, 

finanční spekulace – samy o sobě by tyto příčiny dodavatelské řetězce citelně nenarušily, ale jejich 

souhra, kdy jedna umocňovala druhou, vytvořila předpoklad pro vznik dokonalé bouře, s jejíž následky 

se celý svět potýká dodnes a jejíž konec si nikdo netroufá určit. Optimistické odhady hovoří o konci 

letošního roku, objevují se ale hlasy, že nedostatek čipů budeme ještě pociťovat možná až do roku 2024. 

A pak jsou ti, kteří o nějakém datu raději nemluví vůbec.  

Dopady ve světě: křemíkové Hunger Games 

Přitom začátek celé současné čipové krize začal nenápadně. První signály začaly přicházet nedlouho 

po propuknutí pandemie covidu-19 v březnu 2020. Při první vlně naprostá většina států reagovala 

citelným omezením ekonomiky, respektive zákazy shromažďování a nařízením práce z domova, 

aby potlačily šíření koronaviru. Výsledkem byly zavřené restaurace, obchody, utlumená průmyslová 

výroba, omezení turistického ruchu, vylidněné školy i kanceláře. Především práce z domova a distanční 

vzdělávání mnohonásobně zvedly poptávku po výpočetní technice, zejména noteboocích. Zároveň 

 
1 Novinky.cz (2022, 26. ledna). Čipový hladomor stále trvá. Výrobci mají zásoby sotva na pět dní. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cipovy-hladomor-stale-trva-vyrobci-maji-zasoby-sotva-na-pet-dni-

40385190.; AutoForum.cz (2022, 4. ledna). Čipová krize bude trvat ještě roky, říká šéf analytické firmy, absolutně 

není možné, že by letošek něco vyřešil. https://www.autoforum.cz/predstaveni/cipova-krize-bude-trvat-jeste-

roky-rika-sef-analyticke-firmy-absolutne-neni-realne-ze-by-letosek-neco-vyresil/.; Hospodářské noviny (2022, 

26. ledna). Nedostatek čipů srazil výrobu aut v Německu do poloviny 70. let. Je to znát i v Česku. 

https://archiv.hn.cz/c1-67025970-nedostatek-cipu-srazil-vyrobu-aut-v-nemecku-do-poloviny-70-let-je-to-znat-i-

v-cesku.  

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cipovy-hladomor-stale-trva-vyrobci-maji-zasoby-sotva-na-pet-dni-40385190
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cipovy-hladomor-stale-trva-vyrobci-maji-zasoby-sotva-na-pet-dni-40385190
https://www.autoforum.cz/predstaveni/cipova-krize-bude-trvat-jeste-roky-rika-sef-analyticke-firmy-absolutne-neni-realne-ze-by-letosek-neco-vyresil/
https://www.autoforum.cz/predstaveni/cipova-krize-bude-trvat-jeste-roky-rika-sef-analyticke-firmy-absolutne-neni-realne-ze-by-letosek-neco-vyresil/
https://archiv.hn.cz/c1-67025970-nedostatek-cipu-srazil-vyrobu-aut-v-nemecku-do-poloviny-70-let-je-to-znat-i-v-cesku
https://archiv.hn.cz/c1-67025970-nedostatek-cipu-srazil-vyrobu-aut-v-nemecku-do-poloviny-70-let-je-to-znat-i-v-cesku
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ale během lockdownů lidé začali hledat, co dělat s volným časem a také finančními prostředky, které jim 

najednou zbyly. 

Odpovědí bylo v řadě případů hraní her a investice, zejména do kryptoměn, které se v té době staly 

velmi populární. Jak počítačové hry (na noteboocích nebo konzolích), tak těžba kryptoměn ale vyžaduje 

výkonné grafické karty. Oleje do ohně navíc přilil paradoxně technologický pokrok – vzhledem 

k extrémnímu skoku ve výpočetním výkonu grafických karet se stala těžba kryptoměn mnohem 

výhodnější. Například nová generace grafických karet na přelomu let 2020 a 2021 při tehdejších cenách 

kryptoměn a elektrické energie byla schopna denně vygenerovat ethereum v čisté hodnotě 6,9 dolaru, 

což bylo o 4,4 dolaru více proti předchozí generaci. Výrobci grafických karet však nebyli s to pokrýt 

zvýšenou poptávku i proto, že kvůli koronavirovým omezením jejich subdodavatelé měli problémy 

s dodávkami nutných komponentů, mimo jiné i čipů.2 Nedostatek nových grafických karet způsobil, 

že začaly růst ceny výkonnějších, i několik let starých modelů, což do té doby bylo něco neslýchaného. 

Navíc na rozdíl od akciových trhů se situace na kryptoburzách rychle stabilizovala, v důsledku čehož 

ceny kryptoměn vystřelily nahoru, což zvýšilo zájem dalších investorů i mainstreamových médií, 

což vedlo k větší poptávce po grafických kartách, které potřebovaly čipy…   

Jenže tou dobou se o polovodiče začaly zajímat i automobilky, které s příchodem první vlny omezily 

výrobu vozidel. Vzhledem k tomu, že v sofistikovanějších a modernějších vozidlech je až tři tisíce čipů 

a rok co rok se jejich počet kvůli zavádění nových technologií a bezpečnostních prvků zvyšuje, 

znamenalo omezení výroby aut i citelný pokles objednávek pro výrobce čipů. Z pohledu 

automobilového průmyslu šlo o na první pohled logický a z ekonomického hlediska i pragmatický krok. 

S postupem doby se ale ukázalo, že šlo o chybné rozhodnutí. Výpadek objednávek ze strany 

automobilek totiž rychle zaplnili právě výrobci počítačů a komunikačních technologií. Když pak 

po opadnutí pandemie automobilky chtěly čipy znovu začít ve velkém odebírat, zjistily, že výrobní 

kapacity jsou již obsazené. Navíc výrobci čipů dávali přednost podnikům požadujícím modernější, 

a tedy i dražší čipy, které automobilový průmysl vesměs nepotřeboval. 

Automobilkám ještě situaci ztížila obchodní strategie „just-in-time“, tedy snaha nemít na skladě zásoby 

součástek, ale dodávky komponentů rovnou použít při výrobě. Vzhledem k tomu, že poptávka 

po polovodičích narostla od roku 2020 do roku 2022 o 17 %, ale výroba se zvýšila jen o 6 %, je jasné, 

v čem je problém. Navíc stávající kapacita výrobců polovodičů pro automobilový průmysl je aktuálně 

97 %.3 Potíž také je, že na rozdíl od výrobců kuchyňských robotů nebo grafických karet je 

na automobilový průmysl navázáno spousta dalších subdodavatelů. Výpadek výroby v automobilovém 

průmyslu tak měl kaskádovitý efekt na další segmenty ekonomiky. 

 
2 E15 (2021, 19. ledna). Z trhu zmizely grafické karty. A může být hůř. https://www.e15.cz/kryptomeny/z-

trhu-zmizely-graficke-karty-a-muze-byt-hur-1377166.; Živě.cz (2021, 20. srpna). Těžba kryptoměn roste 

a grafické karty zase mizí z obchodů. Kdo potřebuje grafiku, neměl by váhat. https://www.zive.cz/clanky/tezba-

kryptomen-roste-a-graficke-karty-zase-mizi-z-obchodu-kdo-potrebuje-grafiku-nemel-by-vahat/sc-3-a-

211849/default.aspx.; Digitaltrends (2021, 25. července). A complete, chronological history of the catastrophic 

GPU shortage. https://www.digitaltrends.com/computing/catastrophic-gpu-shortage-a-chronological-history/. 

3 Auto-mania.cz (2022, 6. ledna). Odborníci varují, že čipová krize bude provázet i celý letošní rok. 

https://auto-mania.cz/odbornici-varuji-ze-cipova-krize-bude-provazet-i-cely-letosni-rok/.; TechRepublic (2021, 

21. listopadu) Global chip shortage: Everything you need to know. https://www.techrepublic.com/article/global-

chip-shortage-cheat-sheet/.  

https://www.e15.cz/kryptomeny/z-trhu-zmizely-graficke-karty-a-muze-byt-hur-1377166
https://www.e15.cz/kryptomeny/z-trhu-zmizely-graficke-karty-a-muze-byt-hur-1377166
https://www.zive.cz/clanky/tezba-kryptomen-roste-a-graficke-karty-zase-mizi-z-obchodu-kdo-potrebuje-grafiku-nemel-by-vahat/sc-3-a-211849/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/tezba-kryptomen-roste-a-graficke-karty-zase-mizi-z-obchodu-kdo-potrebuje-grafiku-nemel-by-vahat/sc-3-a-211849/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/tezba-kryptomen-roste-a-graficke-karty-zase-mizi-z-obchodu-kdo-potrebuje-grafiku-nemel-by-vahat/sc-3-a-211849/default.aspx
https://www.digitaltrends.com/computing/catastrophic-gpu-shortage-a-chronological-history/
https://auto-mania.cz/odbornici-varuji-ze-cipova-krize-bude-provazet-i-cely-letosni-rok/
https://www.techrepublic.com/article/global-chip-shortage-cheat-sheet/
https://www.techrepublic.com/article/global-chip-shortage-cheat-sheet/
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Dále je třeba připomenout, že naprostá většina továren na výrobu čipů leží v Asii – především na Tchaj-

wanu, v Jižní Koreji, Japonsku a Číně, kde se odhadem vyrábí asi tři čtvrtiny všech čipů na světě.4 Kvůli 

obchodní válce mezi Pekingem a Washingtonem, kdy USA uvalením embarga de facto znemožnily nejen 

americkým podnikům odebírat čínské polovodiče, musely se západní firmy přeorientovat na Tchaj-wan 

a Jižní Koreu, kde ale továrny již pracovaly na maximální výkon a na pokrytí nových objednávek prostě 

neměly dostatečné výrobní kapacity.  

Zapracovaly také rozmary počasí, například v roce 2021 na Tchaj-wan, kde společnost TSMC vyrábí víc 

než polovinu celosvětové produkce čipů, dorazilo nebývalé sucho. Přitom voda je pro výrobu čipů 

klíčová. Velké mrazy v únoru 2021 v americkém Texasu si vyžádaly uzavření továrny na čipy na několik 

týdnů. V Japonsku zase v březnu 2021 vyhořela jedna továrna, další v Malajsii zastavily v létě 2021 

provoz kvůli špatné epidemické situaci.  

Nedostatek čipů způsobil dosud nevídanou nedostupnost řady výrobků (automobilů, nové generace 

herních konzolí, hraček, mobilních telefonů, počítačů) a zvýšil i poptávku po starších modelech, což bylo 

evidentní zejména u ojetých automobilů. Celkem bylo negativně zasaženo čipovou krizí až 169 

průmyslových odvětí.5  

Dopady v Česku: konec bezstarostné jízdy 

Ani Česká republika nebyla ušetřena celosvětové čipové krize. Největší dopad měla v Česku zcela podle 

očekávání na automobilový průmysl. Za rok 2021 výroba osobních aut v Česku klesla meziročně o 4,1 % 

na 1,105 milionu vozů, což bylo na úroveň před osmi lety a proti předcovidovému roku 2019 to bylo 

o téměř 23 % méně. Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla 

nebylo v České republice v roce 2021 vyrobeno až 300 000 osobních vozidel, o která by byl zájem. 

Mladoboleslavská Škoda Auto byla kvůli nedostatku čipů nucena v říjnu 2021 zastavit na dva týdny své 

výrobní linky, a to před tímto drastickým krokem raději odstavovala vozy s chybějícími čipy 

např. pro stahování oken na plochu letiště v Hradci Králové.6 Předseda představenstva Škoda Auto 

Thomas Schäfer odhadl, že kvůli nedostatku čipů automobilka nevyrobí 250 tisíc vozů. 

Jindy bezkonkurenčně výdělečný podnik skončil ve třetím čtvrtletí 2021 v červených číslech. Škoda Auto 

vyrobila v roce 2021 v tuzemských závodech 680 287 vozidel, což byl meziroční pokles o 9,2 %. V roce 

2020 počet vyrobených škodovek v ČR byl 749 579 kusů, tedy nižší než v roce 2016, kdy Škoda Auto 

v Česku vyrobila 765 171 vozů. Produkce v kolínské Toyotě klesla v roce 2021 meziročně o 8,9 % 

na 149 936 aut. Jedině nošovický Hyundai zvýšil i navzdory čipové krizi výrobu meziročně o 15,2 % 

na 275 000 vozidel.7 

 
4 Wall Street Journal (2021, 24. listopadu). More Chips Will Be Made in America Amid a Global Spending 

Surge. https://www.wsj.com/articles/more-chips-will-be-made-in-america-amid-a-global-spending-surge-

11637762400.  

5 Yahoo! Finance (2021, 4. dubna). These 169 industries are being hit by the global chip shortage. 

https://finance.yahoo.com/news/these-industries-are-hit-hardest-by-the-global-chip-shortage-

122854251.html?guccounter=1.  

6 Novinky.cz (2021, 6. května). Škoda skladuje nedokončené vozy na královéhradeckém letišti. Chybějí čipy. 

https://www.novinky.cz/auto/clanek/skoda-skladuje-nedokoncene-vozy-na-kralovehradeckem-letisti-chybi-

cipy-40359435.  

7 ČT24.cz (2021, 4. listopadu). Dodavatelé už opět fungují, podnik krizi překoná, říká šéf Škody Auto.  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395338-dodavatele-uz-opet-funguji-podnik-krizi-prekona-rika-sef-skody-

https://www.wsj.com/articles/more-chips-will-be-made-in-america-amid-a-global-spending-surge-11637762400
https://www.wsj.com/articles/more-chips-will-be-made-in-america-amid-a-global-spending-surge-11637762400
https://finance.yahoo.com/news/these-industries-are-hit-hardest-by-the-global-chip-shortage-122854251.html?guccounter=1
https://finance.yahoo.com/news/these-industries-are-hit-hardest-by-the-global-chip-shortage-122854251.html?guccounter=1
https://www.novinky.cz/auto/clanek/skoda-skladuje-nedokoncene-vozy-na-kralovehradeckem-letisti-chybi-cipy-40359435
https://www.novinky.cz/auto/clanek/skoda-skladuje-nedokoncene-vozy-na-kralovehradeckem-letisti-chybi-cipy-40359435
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395338-dodavatele-uz-opet-funguji-podnik-krizi-prekona-rika-sef-skody-auto


4 
 

Potíže automobilového průmyslu měly logicky velmi negativní dopad na zahraniční obchodní bilanci 

ČR, jelikož 91 % automobilů vyrobených v Česku míří na zahraniční trhy. Například v lednu až listopadu 

2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 16,4 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles 

o 147,6 miliardy korun.8 Jistě netřeba dodávat, že pro ekonomiku závislou na exportu, jako je právě 

ta česká, to nebyly moc příznivé výsledky. 

Není bez zajímavosti, že nedostatek čipů způsobil změnu chování u zákazníků při výběru automobilu. 

Ti byli častěji ochotní sáhnout hlouběji do kapsy, aby nemuseli na vůz čekat dlouhé měsíce. V roce 2021 

bylo na trhu nejméně ojetých aut od roku 2016 a byly o 34 % dražší. Od roku 2015 průměrná cena 

ojetých vozů každoročně stoupala maximálně o 11 tisíc korun. V roce 2021 průměrné ceny ojetých 

automobilů v České republice meziročně stouply o 23 tisíc korun na hodnotu 168 tisíc korun a import 

ojetin, nejvyšší od roku 2008, vzrostl o 23 %. Ve srovnání s ostatními zeměmi V4 tak v Česku byly nejvyšší 

ceny ojetých automobilů.9  

Ochota si připlatit byla znát i při nákupu nových vozů, čehož také náležitě využily automobilky, 

které upřednostňovaly výrobu dražších SUV kvůli vyšším maržím. V Česku byl trend znát i na prodejích 

aut, kdy vozy kategorie SUV tvořily 42,5 % prodaných vozů, zatímco nižší střední třída 17,7 %. A právě 

více SUV na ulicích znamenalo i větší produkci emisí CO2.10 

Problémy v automobilovém průmyslu se v Česku samozřejmě přelévají i do řady dalších 

subdodavatelských sektorů, které jsou na automobilových závodech mnohdy existenciálně závislé. 

Klesající produkci pocítily například firmy vyrábějící reflektory, ložiska, plasty nebo textilie 

do automobilů.11  

Čipová krize však nedopadla jen na dodavatele součástek, ale měla vliv i na zdánlivě nesouvisející 

sektory. Například na rychlé modemy od společnosti Vodafone byli zákazníci nuceni si počkat až půl 

roku.12 Navíc podobně jako u automobilek, i ostatní výrobci preferovali prodej produktů s vyšší marži, 

což mělo za následek horší nabídku například levných notebooků pro lidi s nižšími příjmy.  

 
auto.; České noviny (2022, 18. ledna). Výroba aut loni v ČR klesla o 4,1 % na 1,1 milionu, proti roku 2019 o čtvrtinu. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyroba-aut-loni-v-cr-klesla-o-4-1-na-1-1-milionu-proti-roku-2019-o-

ctvrtinu/2147432.  

8 Kurzy.cz (2022, 7. ledna). Zahraniční obchod - ČR 2022. 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/zahranicni-obchod/.  

9 Kurzy.cz (2021, 14 prosince). Na trhu je nejméně ojetin od roku 2016, jsou o 34 % dražší, o něco starší, 

ale méně ojeté. https://www.kurzy.cz/zpravy/624266-na-trhu-je-nejmene-ojetin-od-roku-2016-jsou-o-34--

drazsi-o-neco-starsi-ale-mene-ojete/.  

10 Autosalon.tv (2022, 10. ledna). Automobilky neplní kvůli koronaviru sliby. Emise nových aut v Česku 

nečekaně stouply. https://www.autosalon.tv/novinky/nova-auta/automobilky-neplni-kvuli-koronaviru-sliby-

emise-novych-aut-v-cesku-necekane-stouply.  

11 iDnes.cz (2021, 19. října). Čipová krize dopadá i na firmy, které vyrábí reflektory nebo ložiska. 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/cipy-krize-komponenty-auta-automobilovy-prumysl-

olomoucky.A211018_115746_olomouc-zpravy_dmkK.; ČT24.cz (2021, 16. srpna). Konec krize kolem čipů je 

v nedohlednu. Dotýká se cen elektroniky i aut, nemůže za ni ale jen covid. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3354046-konec-krize-kolem-cipu-je-v-nedohlednu-dotyka-se-cen-

elektroniky-i-aut-nemuze-za.  

12 Novinky.cz (2021, 8. října). Kvůli nedostatku čipů museli lidé čekat na rychlé modemy od Vodafonu půl 

roku. https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/kvuli-nedostatku-cipu-museli-lide-cekat-na-rychle-

modemy-od-vodafonu-pul-roku-40374267.  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395338-dodavatele-uz-opet-funguji-podnik-krizi-prekona-rika-sef-skody-auto
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyroba-aut-loni-v-cr-klesla-o-4-1-na-1-1-milionu-proti-roku-2019-o-ctvrtinu/2147432
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyroba-aut-loni-v-cr-klesla-o-4-1-na-1-1-milionu-proti-roku-2019-o-ctvrtinu/2147432
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/zahranicni-obchod/
https://www.kurzy.cz/zpravy/624266-na-trhu-je-nejmene-ojetin-od-roku-2016-jsou-o-34--drazsi-o-neco-starsi-ale-mene-ojete/
https://www.kurzy.cz/zpravy/624266-na-trhu-je-nejmene-ojetin-od-roku-2016-jsou-o-34--drazsi-o-neco-starsi-ale-mene-ojete/
https://www.autosalon.tv/novinky/nova-auta/automobilky-neplni-kvuli-koronaviru-sliby-emise-novych-aut-v-cesku-necekane-stouply
https://www.autosalon.tv/novinky/nova-auta/automobilky-neplni-kvuli-koronaviru-sliby-emise-novych-aut-v-cesku-necekane-stouply
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/cipy-krize-komponenty-auta-automobilovy-prumysl-olomoucky.A211018_115746_olomouc-zpravy_dmkK
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/cipy-krize-komponenty-auta-automobilovy-prumysl-olomoucky.A211018_115746_olomouc-zpravy_dmkK
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3354046-konec-krize-kolem-cipu-je-v-nedohlednu-dotyka-se-cen-elektroniky-i-aut-nemuze-za
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3354046-konec-krize-kolem-cipu-je-v-nedohlednu-dotyka-se-cen-elektroniky-i-aut-nemuze-za
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/kvuli-nedostatku-cipu-museli-lide-cekat-na-rychle-modemy-od-vodafonu-pul-roku-40374267
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/kvuli-nedostatku-cipu-museli-lide-cekat-na-rychle-modemy-od-vodafonu-pul-roku-40374267
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Po celém Česku nedostatek čipů dále zabrzdil zavádění měřidel vody a tepla s dálkovým odečtem, a dále 

se projevil na zpoždění dodávek veřejného osvětlení.13 Čipy jsou také klíčovým komponentem 

při veškeré digitalizaci, proto kvůli jejich nedostatku musel brněnský dopravní podnik odsunout 

přechod na plně digitální tramvajenku a znovu začít lidem rozdávat papírové kupóny. Bankovní domy 

se kvůli potížím s čipy předzásobily, první potíže se ale projevily například při výrobě cestovních dokladů 

a občanských průkazů, u kterých jsou na čipech uchovávány biometrické informace. 14 

Doporučení: Tempora mutantur  

S digitalizací veřejného života, technologickým pokrokem, rozšiřováním internetu, nástupem chytrých 

přístrojů, rozvojem chytrých domácností, 5G sítí, elektromobility, automatizací výroby atd. bude 

poptávka po čipech v budoucnosti dál narůstat. Čím složitější bude technologie, tím více čipů a čipů 

s různými funkcemi bude zapotřebí. A čím větší digitalizace na úkor „analogových“ technologií, tím větší 

vznikne naše závislost na čipech. Je tedy zcela zřejmé, že se z čipů stává strategická komodita, a to nejen 

pro ekonomiku, ale také pro národní bezpečnost zejména těch států, na jejichž území se žádné čipy 

nevyrábějí. Stávající situace, kdy tři čtvrtiny celosvětové produkce čipů se odehrává v Asii, by s trochou 

nadsázky šlo přirovnat k situaci na trhu s ropou, kdy celý svět zásobuje touto klíčovou surovinou 

jen hrstka zemí. 

Pokud jde o ekonomiku a firmy je patrné, že strategii „just-in-time“, kterou dosud používaly 

automobilky, bude nutné přehodnotit. Některé společnosti – jako Toyota kvůli potížím se zásobováním 

po havárii v jaderné elektrárně ve Fukušimě v roce 2011 – si začaly vytvářet zásoby, jiné jako Hyundai 

se dokonce pustily do vývoje vlastních čipů, aby nebyly závislé na externích dodavatelích. Naopak 

strategie „just-in-time“ se vymstila německým automobilkám, včetně Škody Auto.15 Čipová krize 

ale byla také budíčkem pro subdodavatele automobilového průmyslu a názorně ilustrovala, že přílišná 

závislost na jednom odběrateli může být v případě výpadku objednávek přímo likvidační. 

V případě České republiky jde o ještě vážnější varování, vezmeme-li v potaz, že mladoboleslavská 

škodovka je klíčovým motorem naší ekonomiky, který generuje 5 % HDP celé ČR a téměř 10 % exportu. 

Každá miliarda výpadku tržeb v automobilovém průmyslu, který zaměstnává 180 tisíc lidí, způsobí ztrátu 

1,9 miliardy korun tržeb v celé ekonomice a ztrátu asi 600 pracovních míst. A to samozřejmě není řeč 

o subdodavatelích.16 Tato situace názorně ilustruje, jak nebezpečná je pro českou ekonomiku přílišná 

závislost na automobilovém průmyslu, který dokáže rozhodit jen několik milimetrů velký polovodič.  

Diverzifikace jak pro české firmy, tak pro českou ekonomiku ve vztahu k automobilovému průmyslu 

se zdá jako naprosto logická odpověď. Nabízí se otázka, zda právě neinvestovat energii i finanční zdroje 

právě do čipů. Není čip jako čip a ty nejsofistikovanější jsou logicky také ty nejdražší. Výstavba továrny 

 
13 Faei.cz (2021, 20. října). Nedostatek čipů neohrožuje jen autoprůmysl a jeho dodavatele. 

https://faei.cz/nedostatek-cipu-neohrozuje-jen-autoprumysl-a-jeho-dodavatele/.  

14 TN.cz (2022, 16. ledna). Ve světě panuje nedostatek čipů do karet, banky je nakupují do zásoby. 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/452744-ve-svete-panuje-nedostatek-cipu-do-karet-banky-je-nakupuji-

do-zasoby.  

15 České noviny (2021, 19. října). Nedostatek čipů netrápí všechny automobilky stejně. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nedostatek-cipu-netrapi-vsechny-automobilky-stejne/2105527?amp.  

16 Novinky.cz (2021, 8. října). Experti: Odstávka ve Škodě může poškodit celou ekonomiku. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/experti-odstavka-ve-skode-muze-poskodit-celou-ekonomiku-

40374253.  

https://faei.cz/nedostatek-cipu-neohrozuje-jen-autoprumysl-a-jeho-dodavatele/
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/452744-ve-svete-panuje-nedostatek-cipu-do-karet-banky-je-nakupuji-do-zasoby
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/452744-ve-svete-panuje-nedostatek-cipu-do-karet-banky-je-nakupuji-do-zasoby
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nedostatek-cipu-netrapi-vsechny-automobilky-stejne/2105527?amp
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/experti-odstavka-ve-skode-muze-poskodit-celou-ekonomiku-40374253
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/experti-odstavka-ve-skode-muze-poskodit-celou-ekonomiku-40374253
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na čipy vyjde i na desítky miliard dolarů a její výstavba může trvat i tři roky, nicméně podle odborníků 

by v Česku mohla vyrůst.17 Rozhodují pro to bude politická vůle. Lze také jistě namítat, že by šlo 

o nejistou investici, jelikož nikdo nemůže vědět, zda současný nedostatek bude chronický, nebo jde jen 

o akutní epizodu, která brzy pomine. Česká republika by také zřejmě byla jedna z řady zemí, které by 

se pustily do výstavby vlastní továrny na výrobu čipů nebo by se snažily přilákat potenciální investory. 

Mohlo by se tedy stát, že ve světle celosvětové konkurence a náběhu kapacit v ostatních továrnách, 

by případná česká továrna byla prodělečná. 

Na druhou stranu lze odhadovat, že poptávka po čipech v následujících letech ještě výrazněji vzroste 

jak už kvůli skutečnosti, že složitější a sofistikovanější technologie vyžadují více čipů, tak i s ohledem 

na růst obyvatelstva a HDP v rozvíjejících se zemí v Asii, Africe a Latinské Americe.  

Všechno zlé tak může být k něčemu dobré, což je případ i této čipové krize. Kritický nedostatek čipů 

už dokázal rozpohybovat firmy i politiky k tomu, aby se nad celou situací zamysleli a problém začali 

řešit. V únoru 2021 vydal americký prezident Joe Biden exekutivní příkaz nařizující revizi 

dodavatelských řetězců. Spojené státy tím uznaly, že skutečnost, že na svém území vyrábí jen 12 % 

celosvětové produkce čipů (zatímco v roce 1990 to bylo 37 %), představuje bezpečnostní hrozbu.18 

V reakci na to firma Intel oznámila záměr vybudovat novou továrnu na čipy ve státech Ohio a Arizona, 

na americké půdě ale díky investičním pobídkám staví například i tchajwanská TSMC nebo jihokorejský 

Samsung. Evropská komise přišla s desetiletým plánem miliardových investic s cílem dosáhnout 20% 

podílu na světovém trhu s polovodiči proti stávajícím zhruba 10 procentům.19 Také další státy 

jako například Indie se snaží přilákat výrobce čipů investičními pobídkami, v tomto případě v hodnotě 

10 miliard dolarů.20 

Vznik nových výrobních kapacit mimo region východní Asie, zejména diversifikace výroby čipů mimo 

území Tchaj-wanu, je v době zvyšujícího se napětí mezi Pekingem, Tchaj-pejí a Washingtonem vítanou 

zprávou. Je jistě pravda, že investice do továren na čipy nejsou levné a jejich výstavba není otázkou 

několika měsíců, podle všeho by se ale jednalo o investici, která se vyplatí. A i v případě, že by se Česká 

republika nerozhodla podpořit vybudování továrny na čipy na svém území, jistě by dávalo smysl 

podpořit jejich výstavbu na území EU. Jak se opět ukázalo, globalizace je koncept spíše „do dobrého 

počasí“, protože když přijde na lámání chleba, soběstačnost pro bezpečnost státu hraje prim.  

Závěrem je třeba zmínit, že čipová krize ukázala, že západní země opět usnuly na vavřínech. 

Sice technologii vymyslely, ale nechaly se předběhnout jinými zeměmi a nad vývojem málem ztratily 

kontrolu. Čipová krize je tak varováním, že technologický náskok západního světa je mnohdy daleko 

menší, než si většina z nás myslí.  

 
17 Seznam Zprávy (2021, 5. listopadu). Nedostatek čipů může trvat i roky. Postavit továrnu je náročné, šlo 

by to v Česku? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nedostatek-cipu-muze-trvat-i-roky-postavit-tovarnu-je-

narocne-zvladlo-by-to-cesko-179644.  

18 České noviny (2021, 24. února). Biden podepsal dekret, který by mohl zmírnit nedostatek čipů. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/biden-podepsal-dekret-ktery-by-mohl-zmirnit-nedostatek-cipu/2000572.  

19 Bloomberg (2022, 29. ledna). EU Pushes for Cutting-Edge Chip Plants, Security of Supply. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/eu-pushes-for-cutting-edge-chip-plants-security-of-

supply.  

20 Reuters (2021, 15. prosince). India outlines $10 bln plan to woo global chip makers. 

https://www.reuters.com/world/china/india-unveils-10-bln-plan-woo-semiconductor-display-makers-2021-12-

15/.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nedostatek-cipu-muze-trvat-i-roky-postavit-tovarnu-je-narocne-zvladlo-by-to-cesko-179644
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nedostatek-cipu-muze-trvat-i-roky-postavit-tovarnu-je-narocne-zvladlo-by-to-cesko-179644
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/biden-podepsal-dekret-ktery-by-mohl-zmirnit-nedostatek-cipu/2000572
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/eu-pushes-for-cutting-edge-chip-plants-security-of-supply
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/eu-pushes-for-cutting-edge-chip-plants-security-of-supply
https://www.reuters.com/world/china/india-unveils-10-bln-plan-woo-semiconductor-display-makers-2021-12-15/
https://www.reuters.com/world/china/india-unveils-10-bln-plan-woo-semiconductor-display-makers-2021-12-15/
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