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loubek, člen představenstva Svazu průmys-
lu a dopravy ČR.

Do čeho by mohly firmy požadovaných 
deset miliard korun investovat:
– investice do kyberbezpečnosti (např. ochra-

na toku dat mezi stroji ve firmě, kompletní 
bezpečnostní systémy, které umožní snad-
no zapojovat nová zařízení),

– zvyšování digitální gramotnosti (např. 
proškolování nastupujících zaměstnanců 
a rekvalifikace stávajících zaměstnanců, 
aby bez problémů zvládali nové výrob-
ní, testovací, bezpečnostní a logistické 
technologie postupně instalované ve fir-
mách),

– nová práce s daty ve firmě (např. přechod 
na cloud computing, algoritmy pro analý-
zu velkých dat, přechod na nové digitální 
obchodní platformy),

– zavádění pokročilé automatizace a robo-
tiky (např. simulace výroby a vývoj pro-
duktů pomocí digitálních dvojčat, systé-
my prediktivní údržby, využívání rozšíře-
né a virtuální reality, optimalizace výroby 
díky využívání a analýze dat z výroby).
Svaz průmyslu chápe Národní plán obno-

vy jako nástroj pro postup české ekonomiky 
vpřed, ke zvýšení její konkurenceschopnos-
ti, odolnosti a potenciálu k dalšímu růstu. 
Kromě digitální transformace je třeba mi-

liardy z EU efektivně a chytře využít také 
pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, 
rozjezd cirkulární ekonomiky, čisté mobili-
ty nebo na podporu vzdělávání, a to jak dětí, 
tak i dospělých.

Na přípravu konečného znění Národního 
plánu obnovy už vládě zbývají jen necelé tři 
měsíce. V dubnu ho musí poslat Evropské 
komisi k posouzení. Schvalovat ho následně 
bude Rada EU. Ještě letos by měl stát vyhlá-
sit výzvy na přihlašování projektů. Prostředky 
z Národního plánu obnovy musí Česko pro-
investovat do roku 2026.
[Tisková zpráva SP ČR, 16. 2. 2021.]

(jh)

Sdružení německých výrobců strojů a za-
řízení VDMA (Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau) provedlo již podevá-
té mezi svými členskými podniky bleskový 
průzkum ekonomických dopadů koronavi-

Strojírenství s mírným větrem v zádech

rové pandemie. V grafech na obr. 1 a obr. 2 
jsou shrnuty výsledky všech devíti průzku-
mů uskutečněných od 18. března 2020 do 
22. ledna 2021. Ukazují, kolik procent stro-
jírenských společností ohlásilo během pan-

demie ztráty vlivem ztracených anebo zruše-
ných objednávek (obr. 1), vlivem narušených 
dodavatelských řetězců (obr. 2) nebo z důvo-
du ostatních omezení v té době.

Podle průzkumu není bilance ve strojíren-
ství za uplynulý rok úplně jednoznačná. Čtyři 
z pěti společností sice uzavírají finanční rok 
2020 s poklesem obratu, naproti tomu podíl 
společností, které se dokázaly vyhnout ztrátě, 
od konce září vzrostl ze 13 na 21 %.

Mnoho strojírenských podniků těžilo 
z hospodářského růstu ve čtvrtém čtvrtletí 
loňského roku a zahájilo nový rok dynamic-
ky. „Přibližně každá šestá společnost dokáza-
la uzavřít finanční rok s nárůstem tržeb o 0 až 
10 %,“ sdělil hlavní ekonom VDMA Dr. Ralph 
Wiechers. Ale i společnosti s klesajícím obra-
tem vykazují nižší ztráty, než jakých se obá-
valy loni v létě. „Na základě údajů o obra-
tech z roku 2020, které jsou nyní k dispozi-
ci, vykazuje 42 % společností ztráty ve výši 
10 až 30 %. Ještě na začátku července 2020 
očekávalo takový pokles 54 % společností,“ 
zhodnotil Ralph Wiechers.

Objednávky se zlepšují

Stav objednávek se za posledních několik 
měsíců postupně zlepšoval (obr. 1). V současné 
době stále hlásí vážné ztráty objednávek 14 % 
společností. V září loňského roku byla tato hod-
nota dvakrát vyšší. Celkem 39 % respondentů 
uvádí znatelný pokles přicházejících objednávek, 
avšak 15 % společností se již neobává ztrát nebo 
rušení objednávek, což je o devět procentních 
bodů více než srovnávací hodnota v září 2020.

Vcelku jsou společnosti také o něco op-
timističtější ohledně vývoje objednávek 
v příštích třech měsících. Pokračující zlep-
šování poptávky očekává 23 % společností, 
zatímco ještě v září to bylo jen 20 %. Na-
proti tomu 13 % podniků věří, že se situace 
objednávek v příštích měsících zhorší (září 
2020: 17 %).

Snížení příjmů zaznamenaly v roce 2020 čtyři z pěti strojírenských společností, a to i přes 
prudký obrat k lepšímu na konci roku. Nejnovější bleskový průzkum VDMA ukazuje 
opatrně pozitivní výhled do budoucna – v roce 2021 se předpokládá mírný růst obratu.

Obr. 1. Postižení strojírenských společností v důsledku ztracených či zrušených objednávek 
(zdroj: VDMA)
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Obr. 2. Postižení strojírenských společností v důsledku narušení dodavatelských řetězců (zdroj: 
VDMA)
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Obr. 3. Negativní vliv ostatních omezení v době pandemie na stro
jírenské společnosti (zdroj: VDMA)
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„Důvěra výrobců strojů a zařízení, pokud 
jde o poptávku, je pozoruhodná. Koneckonců 
v mnoha zemích stále panuje značné zamoře-
ní a platí tam četná omezení a s tím spojená 
velká nejistota,“ doplnil Wiechers.

Omezení cestování zůstává velkým 
problémem

Graf na obr. 3 ukazuje, že 88 % společnos-
tí trpí omezenými možnostmi cestování nebo 
pobytu. Nemožnost plánovat považuje za pro-
blém 79 % dotázaných. Rovněž začínají zno-
vu selhávat dodavatelské řetězce. „Minulý 
podzim hlásilo znatelné nebo vážné narušení 
svých dodavatelských řetězců 10 % společ-
ností. Nyní to uvádí dvakrát tolik společnos-
tí, tedy 20 %,“ vysvětlil Wiechers.

Klesá množství společností v režimu 
kurzarbeit

Pro současný hospodářský vzestup je dů-
ležitá schopnost podniků přizpůsobit své ka-
pacity. V režimu kurz arbeit (kdy se zaměst-
nancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem 
jim doplatí stát) pracuje 48 % společností 
a 47 % podniků má zastavený nábor. Ještě 
v září loňského roku hlásilo práci v režimu 
kurzarbeit 64 % společností, 62 % podniků 
zastavilo nábor. „Pokles kurzarbeitu by ne-
měl zakrývat skutečnost, že situace na trhu 

práce je stále napjatá. Přibližně každá pátá 
strojírenská společnost – 22 % – v součas-
né době snižuje počet svých zaměstnanců 
nebo to plánuje v dohledné budoucnosti,“ 
zdůraznil Wiechers.

Mnoho společností je přesvědčeno, že 
v roce 2021 bude schopno postupně překo-
nat následky pandemie. Přibližně tři ze čtyř 
společností očekávají růst tržeb. Téměř kaž-
dá druhá společnost předpokládá nárůst mezi 
0 a 10 %. Zlepšení situace na trzích v Číně 

a Severní Americe očekává 43 % společností. 
Pouze na čínském trhu předpokládá zlepšení 
dalších 14 % společností. „Naproti tomu vývoj 
na evropských trzích včetně Německa nepova-
žují výrobci strojů a zařízení za příliš pozitiv-

ní. Zejména v Německu neočekává 65 % pod-
niků žádné změny k lepšímu,“ vysvětlil hlavní 
ekonom VDMA.

Nepříznivé výsledky hrozí v prvním 
čtvrtletí roku 2021

„I když jsou výsledky tohoto rychlého 
průzkumu celkově potěšitelnější než na pod-
zim 2020, nemělo by to zakrýt skutečnost, že 
musíme počítat s nepříznivým vývojem, ze-

jména v prvním čtvrtle-
tí. Situace ve strojíren-
ství zůstává v tomto roce 
v zásadě nestabilní a na-
pjatá. Je příliš brzy na 
to, aby bylo vše jasné,“ 
poznamenal Wiechers.

Úroveň výroby upra-
vená podle cen se bude 
v roce 2021 pohybovat 
pravděpodobně kolem 
10 % pod již tak nízkou 
úrovní roku 2019. Letos 
se sice očekává nárůst  
o 4 %, ale v roce 2020 
došlo pravděpodobně  

k poklestu o 14 %. „Většina strojírenských 
společností nebude moci uspokojivě využít 
provozní kapitál ani své pracovníky,“ uza-
vřel ekonom.
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y   Mezi kandidáty na 
Evropská centra pro 
digitální inovace v Česku je 
i ČVUT v Praze

Vytvoření Evropských center pro digitál-
ní inovace (EDIH, European Digital Innova-
tion Hubs), financovaných EU, má podpořit 
„digitální dovednosti“ malých a středních 
podniků. Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR zveřejnilo vítěze národní výzvy na 
EDIH. Ti budou spolu s evropskými partne-

ry podporovat malé a střední podniky a veřej-
nou správu při širším zapojení digitalizace do 
výroby, obchodu a veřejných služeb.

ČVUT v Praze rozhodlo předložit do kva-
lifikační výzvy MPO dva projekty na dvě růz-
né požadované oblasti. První z nich je oblast 
kybernetické bezpečnosti, pro kterou chce 
ČVUT ve spolupráci s Masarykovou univer-
zitou a VUT v Brně vytvořit Cybersecurity 
Innovation Hub.

Druhý EDIH je specializovaný na využi-
tí umělé inteligence. V této oblasti se spoji-
ly fakulty FEL a FIT s centrem CIIRC a vy-

tvořily tým, který je připraven spolu s další-
mi partnery poskytovat své služby jak malým 
a středním podnikům, tak firmám, které se za-
bývají vývojem metod a aplikací umělé inteli-
gence. Dalším významným pilířem je nabíd-
ka spolupráce pro veřejnou sféru, která vyu-
žitím umělé inteligence může zefektivnit své 
fungování v mnoha oblastech.

Kompletní seznam kandidátů na Evropská 
centra pro digitální inovace je k dispozici na 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
[Tisková zpráva ČVUT v Praze, leden 2021.]
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Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


