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Průzkum je založen na údajích, které Čes-
ko-německá obchodní a průmyslové komora 
získala od svých členských firem a němec-
kých firem působících v ČR (podrobnosti 
jsou v rámečku O průzkumu). „Tento kon-
junkturální průzkum je důležitý právě proto, 
že vypovídá o firmách česko-německého byz-
nysu, které mají největší podíl na úspěšném 
českém zahraničním obchodě,“ sdělil prezi-
dent ČNOPK Jörg Mathew.

Průzkum zjišťoval, čeho si investoři nej-
více cení na České republice a co je naopak 
od investování nejvíce odrazuje. Z tab. 2a 
a tab. 2b je patrné, že pro investory je zdale-
ka největší výhodou její členství v EU a dále 
dobrá platební morálka, kvalita a dostupnost 
dodavatelů. Potěšující je, že oceňují také so-
lidní úroveň akademického vzdělávání a vý-
konnost zaměstnanců.

Nedostatek kvalifikovaných lidí největší brzdou 
pro investice v ČR

Naproti tomu se obtížně vyrovnávají s ne-
dostatkem kvalifikovaných pracovních sil. 
Každá šestá firma v průzkumu uvedla, že je 
proto nucena odmítat zakázky. Za nepřízni-
vou rovněž považují situaci v českém odbor-
ném školství. Od investic v ČR spíše odrazuje 
neefektivní boj s korupcí a kriminalitou, malá 

transparentnost při zadává-
ní zakázek, daňový systém 
a správa daní.

Investice do automatizace

Neutěšenou situaci na 
trhu práce řeší mnohé firmy 
tím, že ve větší míře saha-
jí po automatizační techni-
ce a digitálních systémech. 
Graf na obr. 1 ukazuje, že 
do automatizace průměrně 
směřuje 20 % podnikových 

investic, v některých firmách až 90 %. Firmy 
věří, že jim též pomohou nástroje a prostředky 
s umělou inteligencí. Do pěti let je chce využí-
vat víc než polovina dotázaných firem (obr. 2).

„Česká republika má šanci zachytit trend 
digitalizace vytvořením vhodných podmínek. 
Je třeba se zaměřit nejen na technologickou 
připravenost, jako např. sítě 5G, ale i na atrak-
tivní podmínky pro odborníky, kteří tato řeše-
ní vyvíjejí. Bude třeba upravit vzdělávací sys-
tém či počítat s širší možností rekvalifikace 
dosavadních profesí. A rovněž ovlivnit kva-
litu absolventů formou kooperativního vzdě-
lávání s prvky duálního systému zaměřeného 
více na praxi,“ konstatoval generální manažer 
Bosch Group v ČR Milan Šlachta.

Firmy očekávají zhoršení hospodářské 
situace

Vzhledem k tomu, že ČNOPK pořádá 
tento průzkum již od roku 2002, je možné 

vysledovat, jak se v průběhu let 
měnil názor podnikatelů na hos-
podářskou situaci České repub-
liky. Letos ji považuje za dob-
rou 70 % respondentů, zatímco 
v roce 2018 to bylo 73 %. Do 
budoucna očekává její zhoršení 
34 % respondentů, což je skoro 
čtyřikrát více než loni. U průmy-
slových závodů předpokládá ne-
příznivý trend v české ekonomi-
ce dokonce 42 % zúčastněných 
firem. Takto pesimističtí byli in-
vestoři naposledy v roce 2013. 
„Současný vývoj v mezinárod-
ní obchodní politice, ať už je to 

Mezi zeměmi střední a východní Evropy patří Česká republika podle průzkumu Česko-
-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) mezi nejatraktivnější země pro in-
vestory. Zatímco v posledních třech letech byla naše země v tomto žebříčku na prvním 
místě, v roce 2018 ji předběhlo Estonsko (tab. 1). Pokles atraktivity vysvětlují další vý-
sledky průzkumu. Investoři v ČR postrádají dostatek kvalifikovaných lidí a znepokojuje 
je slabé odborné školství, rostoucí mzdové náklady, nedostatečná transparentnost ve-
řejných zakázek a korupce.

O průzkumu
V České republice probíhal průzkum 

v únoru 2019. Účastnily se ho členské firmy 
ČNOPK a německé firmy působící v ČR. 
Celkem na otázky odpovědělo 150 účastní-
ků, z nichž 38 % působí ve zpracovatelském 
průmyslu, 37 % ve službách, 17 % v obcho-
dě, 4 % ve stavebnictví a 4 % v zásobování 
energií a vodou a zpracování odpadů.

Pro porovnání investičních lokalit byly 
použity údaje z obdobných průzkumů, kte-
ré zpracovaly německé hospodářské komo-
ry v patnácti dalších zemích střední a vý-
chodní Evropy.

Tab. 1. Deset nejatraktivnějších zemí střední 
a východní Evropy pro investory (hodnocení: 
1 – velmi atraktivní, 6 – neatraktivní)

1. Estonsko 2,80
2. Česká republika 2,84
3. Polsko 2,95

4. Slovensko 2,98

5. Slovinsko 3,02

6. Lotyšsko 3,10

7. Litva 3,18

8. Chorvatsko 3,27

9. Maďarsko 3,49

10. Rumunsko 3,50

Tab. 2a. Pět nejlepších podmínek pro pod
nikání v ČR 

1. Členství v EU 1,66
2. Platební morálka 2,62

3. Kvalita a dostupnost lokálních 
dodavatelů

2,64

4. Akademické vzdělávání 2,65

5. Výkonnost a motivace zaměst-
nanců

2,73

Tab. 2b. Pět nejhorších podmínek pro pod
nikání v ČR
(hodnocení: 1 – velmi spokojeni, 2 – spokojeni, 
3 – průměrně spokojeni, 4 – spíše nespokojeni, 
5 – nespokojeni) 

17. Daňový systém a správa daní 3,41

18. Transparentnost při zadávání 
veřejných zakázek

3,42

19. Boj proti korupci, kriminalita 3,43

20. Systém odborného vzdělávání 3,52
21. Dostupnost kvalifikovaných 

pracovních sil
3,98
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Obr. 1. Jaký bude podíl investic do automatizace na celkových 
investičních výdajích Vaší společnosti v roce 2019?
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Obr. 2. Kdy si myslíte, že ve firmě budete využívat umělou 
inteligenci?
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brexit, či obchodní spory a také domácí ba-
riéry v podobě akutního nedostatku pracov-
níků a skokového nárůstu mzdových nákla-
dů s sebou nesou nejistoty, které se přiroze-
ně přenášejí do očekávání firem,“ vysvětloval 
hodnocení firem výkonný člen představenstva 
ČNOPK Bernard Bauer.

Průzkum zjišťoval také očekávání investo-
rů do budoucna. Nepřekvapuje, že jen 11 % 

z nich čeká zlepšení českého hospodářství 
a pouze 29 % růst objemu exportu svého 
podniku. Rovněž zvyšování mzdových ná-
kladů není příliš pravděpodobné, předpoklá-
dá je 21 % firem. Oproti loňsku vzrostl podíl 
respondentů, kteří se vyjádřili pro zavedení 
eura v České republice, a to z 52 na 61 %. Za-
jímavé jsou i postoje podniků k brexitu. Je-
jich představitelé očekávají po odchodu Vel-

ké Británie z EU problémy s dodavatelskými 
řetězci (42 %), se snížením investic (33 %) ve 
Velké Británii, některé i se snížením obratu 
(27 %) a s obtížnějším hledáním obchodních 
partnerů (20 %).

Celý průzkum je možné si stáhnout na 
https://tschechien.ahk.de/cz/newsroom/tis-
kove-zpravy.

(ev)

Společnost RS Components podpořila ne-
formální kreativní soutěž pro mladé techniky 
KyberRobot 2019. Dvanáctý ročník této ve-

řejné soutěže pořádala Fakulta mechatroniky, 
informatiky a mezioborových studií Technic-
ké univerzity v Liberci (FM TUL). Zúčastni-
lo se jí více než osmdesát dětí ze základních 
a středních škol z celé České republiky. Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích: Robot záchra-

nář a Robot pomocník člověka. Do soutěže 
mohli vstoupit mladí kybernetici buď samo-
statně, nebo vytvořit malé týmy – dvou- až 

Společnost RS Components podpořila liberecký 
KyberRobot 2019

tříčlenné. Mezi zajímavá řešení patřil robot, 
který dekódoval morseovku a zaznamená-
val ji na pásek. Jiný zase demonstroval au-

tomatizované parkování s pomo-
cí senzorů. Ukázkou pokročilého 
programování byl robot umožňující 
mapovat terén v nepřístupných mís-
tech – např. v jeskyních, s násled-
ným přenesením parametrů takové-
ho terénu do grafu. Zřejmě nená-
ročnější úkol stál před soutěžícími 
s roboty záchranáři. Na jejich díla 
čekala trať připomínající bludiště. 
V závěru soutěžního dne byli slav-
nostně vyhlášeni vítězové. Rozdá-
valy se knihy, po ukázky na nákup 
technických výrobků či stavebnice 
a další užitečné dárky. Každý vítěz 
odešel s diplomem. Kromě zástup-

ců Technické univerzity Liberec se předává-
ní zúčastnili přítomní sponzoři, včetně RS 
Components.

Martin Marek, člen managementu RS 
Components pro východní Evropu, se vyjádřil 
k otázce, proč právě jejich společnost podpo-

ruje podobné soutěže: 
„Soutěže tohoto typu 
podporujeme ve sna-
ze inspirovat vývojo-
vé trendy v mikroelek-
tronice a kybernetice. 
Chceme tak motivovat 
mladé konstruktéry 
k uskutečnění zajíma-
vých projektů v nadě-
ji, že někteří z nich bu-
dou chtít realizovat své 
nápady i v naší firmě.“

Další informace 
o soutěži na: http://
bit.ly/2WUmdkT.

(RS Componets. Foto: 
Jaroslava Kočárková, 
Technická univerzita 

Liberec)

O společnosti RS Components
Společnosti RS Components and Allied 

Electronics & Automation a IESA jsou ob-
chodní značky společnosti Electrocompo-
nents plc, globálního distributora využíva-
jícího multikanálovou prodejní komunikaci. 
Nabízejí přes 500 000 průmyslových a elek-
tronických produktů od více než 2 500 před-
ních dodavatelů a poskytují pestrou paletu 
doplňkových služeb více než milionu zá-
kazníků. Různými způsoby rozesílají přes 
50 000 balíčků denně ve 32 zemích.

Společnost Electrocomponents je vede-
na na seznamu londýnské burzy a v posled-
ním finančním roce, který skončil 31. břez-
na 2018, dosáhla příjmů 1,71 miliardy liber.

Více informací naleznete na webových 
stránkách cz.rs-online.com.

Obr. 3. Martin Marek z RS Components předává ceny Jaroslavu 
Kunstovi a Františku Mackovi, kteří obsadili mezi staršími žáky 
v kategorii Robot pomocník lidí třetí místo

Obr. 1. Vítězové kategorie Robot pomocník 
lidí, mladší žáci Martin Danielis a Lukáš Saska 
ze Střední školy Lomnice nad Popelkou

Obr. 2. Jana Tariro Mutori z Liberce při prezentaci svého 
robotického pomocníka pro handicapované


