
České firmy a Průmysl 4.0

Výsledky průzkumu SP ČR



Průzkum SP ČR – Průmysl 4.0 ve firmách

105
firem

Nezobrazený dopočet do 100 % u některých otázek reprezentuje podíl firem, které na otázku neodpověděly.
Průzkum probíhal od 15. 7. 2019 do 10. 9. 2019.  

Zastoupená odvětví v průzkumu:

 Automobilový průmysl
 Chemický průmysl
 Elektrotechnický průmysl
 Strojírenství
 Hutnictví
 Sklářský průmysl
 Energetika
 Těžební průmysl
 Zpracování odpadů



Firmy vědí, co je Průmysl 4.0
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Ne, protože nevíme, co do konceptu Průmysl 4.0 patří

Ne, naše projekty se konceptu Průmysl 4.0 netýkají.

Ne, ale víme, že naše projekty zapadají do konceptu Průmysl 4.0

Ano

Pracujete ve firemní strategii a investičních plánech s pojmem Průmysl 4.0?
(Odpovědi v %)



Firmy už mají, nebo pracují na digitální strategii
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Máme ji zpracovanou a jsme v některé z fází jejího
naplňování

Zpracováváme ji Zatím se jí nezabýváme

Máte definovánu digitální strategii vaší firmy?
(Odpovědi v %)



Firmy nemají manažera pro digitální transformaci
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Připravujeme vytvoření takové funkce

Ano, máme takovou  funkci

Digitální transformace není pro nás zatím téma

Starají se o to pracovníci IT oddělení

Tuto činnost zvládá vedení firmy

Zřídili jste ve firmě speciální pozici manažera digitální transformace, 
např. pozici Chief Digital Officer? (Odpovědi v %)



Firmy do Průmyslu 4.0 investují z vlastního 
rozhodnutí

firem se do zavádění prvků Průmyslu 4.0 pustilo, 
protože je to důležité pro jejich budoucnost

firem k zavádění prvků Průmyslu 4.0 donutila mateřská 
společnost nebo odběratelé

65,7 %

8,2 %



Průmysl 4.0 má zajistit náskok před konkurencí

11,4

13,3

26,7

28,6

53,3
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Zlepšení našeho postavení v rámci mateřské skupiny, naše projekty zavádíme i v
jiných závodech skupiny

Dosažení tržní dominance a získání nových trhů

Žádný podstatný přínos nečekáme, ale digitalizace je nezbytná

Zachování současné pozice na trhu, další možné dopady digitalizace se projeví
později

Zlepšení naší tržní pozice ve vztahu ke konkurenci

Jaké strategické přínosy očekáváte od digitální transformace vaší firmy?
(Odpovědi v %, firmy mohly zvolit více odpovědí)



Firmy nejčastěji investují do Průmyslu 4.0, 
aby zvyšovaly produktivitu
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Kvůli zvýšení
produktivity na
zaměstnance

Kvůli snižování
jednotkových

nákladů

Kvůli optimalizaci
využití výrobních

kapacit (např.
prediktivní údržba)

Kvůli nedostatku
pracovníků

Kvůli poskytování
nových služeb ke

stávajícím
výrobkům

Kvůli větší
individualizaci
výroby a lepší

reakci na
požadavky
zákazníků

Kvůli zrychlení
vývoje a uvádění

nových výrobků na
trh

Do prvků Průmyslu
4.0 neinvestujeme

Jiné důvody

Proč investujete do prvků Průmyslu 4.0?
(Odpovědi v %, firmy mohly zvolit více odpovědí)



Nejčastěji se Průmysl 4.0 uplatní ve výrobě
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Výroba Administrativní
činnosti (např.
HR, účetnictví,
finanční řízení

atd.)

Logistika Výzkum a vývoj Prodej a vztahy
se zákazníky

Nákup a vztahy s
dodavateli

Poprodejní servis Nenasazujeme
prvky Průmyslu

4.0

Jiné

Ve kterých činnostech firmy už nasazujete, nebo plánujete nasadit prvky Průmyslu 4.0?
(Odpovědi v %, firmy mohly zvolit více odpovědí)



Firmy jsou s dosavadními investicemi 
do Průmyslu 4.0 spokojené

firem tvrdí, že se jejich očekávání z investic 
do Průmyslu 4.0 naplnila

firem tvrdí, že se jejich očekávání z investic 
do Průmyslu 4.0 nenaplnila

firem neumí posoudit naplnění očekávání, 
nebo neodpovědělo

51,4 %

4,8 %

43,8 %



Firmy chtějí zvýšit investice do Průmyslu 4.0

firem chce v příštích pěti letech zvýšit investice 
do zavádění Průmyslu 4.0

firem chce v příštích pěti letech zachovat výdaje 
na zavádění Průmyslu 4.0 na stávající úrovni

firem chce v příštích pěti letech snížit výdaje 
na zavádění Průmyslu 4.0

47,6 %

36,2 %

1,9 %



Bez kvalifikovaných lidí to nejde - firmy už 
vzdělávají zaměstnance v digitálních technologiích

firem už investuje do vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců v oblasti digitálních technologií

firem už připravuje koncepci vzdělávání 
zaměstnanců pro práci v digitálním prostředí

firem uvádí, že jejich zaměstnanci už mají všechny 
potřebné dovednosti pro zavádění Průmyslu 4.0

21,9 %

20 %

8,6 %



Firmy používají tradiční nástroje pro práci s daty
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Integrované algoritmicky řízené
prostředí autonomně pracující s

daty v reálném čase

Datové jezero s nástroji
strojového učení, které umí
zpracovat i nestrukturovaná

data

Datové sklady a analytické
nástroje Byznys Intelligence

Běžné relační databáze a
souborový systém

Jednoduché aplikace a soubory
na různých počítačích

Jaké technologie používáte pro práci s daty ve firmě?
(Odpovědi v %, firmy mohly zvolit více odpovědí)



Firmy neřídí energie v reálném čase a nástroje 
Průmyslu 4.0 v oblasti energií příliš nepoužívají
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Ve firmě máme zřízenu „chytrou síť“ pro řízení  všech energií na základě digitální 
modelu firmy

Ve firmě provozujeme decentrální zdroje energie a umíme je řídit podle potřeb
výroby v reálném čase

Máme zavedené "chytré měření" (smart metering) všech energií

Řídíme spotřebu na základě dohod uzavřených s dodavateli energií

Energie sledujeme pouze v místě fakturačního měření

Jaké technologie používáte pro práci s energiemi ve firmě?
(Odpovědi v %, firmy mohly zvolit více odpovědí)



Firemní bezpečnostní systémy nejsou připraveny 
na rychlé zavádění nových digitálních technologií
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Máme komplexní bezpečnostní
strategií, která umožňuje

kdykoliv začlenit nové digitální
technologie

Máme bezpečnostní strategii s
ochranou před známými riziky,
ale není připravena na rychlé
začlenění nových digitálních

technologií

Používáme centrální
bezpečnostní software, který

filtruje a likviduje viry

Používáme ochranu
jednotlivých firemních

počítačů, ale nikoli soukromých
koncových zařízení

Zabezpečení je věcí každého
zaměstnance

Na jaké technologické úrovni máte zajištěnu kybernetickou bezpečnost firmy?
(Odpovědi v %)


