
Průmysl 4.0 ve firmách
Výsledky průzkumu SP ČR 2022



15 %

28 %

57 %

Méně než 50

50 – 250 

Více než 250

90 průmyslových 
firem

Sběr dat:  8. srpna – 2. září 2022 Zastoupená odvětví v průzkumu:
– Strojírenství

– Zpracovatelský průmysl

– Automobilový průmysl 

– Služby

– Chemický průmysl 

– Infrastruktura a doprava 

– Zemědělství a potravinářský průmysl 

– Energetika

– Firmy z ostatních oborů

Průzkum SP ČR: Průmysl 4.0 ve firmách



Více než polovina firem již má zpracovanou digitální strategii

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022

37 %
42 %

45 %

54 %

Máte definovánu digitální strategii pro digitální transformaci vaší firmy?



2019 2022

0 - 5 %

5 - 20 %

Více než 20 %

Letos
neinvestujeme

Objem investic do zavádění prvků Průmyslu 4.0 dlouhodobě roste

Jak velká část vašeho investičního rozpočtu letos připadne na investice spojené 
se zaváděním prvků Průmyslu 4.0?

22 %

44 %

28 %

6 %

23 %

10 %

27 %

40 %



Složitá situace v letošním roce ovlivnila výši investic 
do digitální transformace a technologií Průmyslu 4.0

Jak jste v letošním roce oproti původnímu plánu upravili investice do své digitální 
transformace a technologií Průmyslu 4.0 kvůli zkušenostem z energetické krize 

a krize dodavatelských řetězců způsobené ruskou agresí na Ukrajině?

11 %

70 %

19 %

50 %

firem vůči plánu zvýšilo investice

firem nechalo investice na stejné úrovni

firem oproti původnímu plánu snížilo nebo zastavilo

firem chce své investice v příštích pěti letech zvýšit



Digitalizovat chtějí firmy hlavně kvůli náskoku před konkurencí

Jaké strategické přínosy očekáváte od digitální transformace vaší firmy?

43 %

32 %

47 %

firem očekává větší odolnost vůči krizím a recesím 

firem očekává zachování současné pozice na trhu, další možné dopady 
digitalizace očekává později

firem očekává zlepšení tržní pozice ve vztahu ke konkurenci



Roste důvěra v digitální transformaci jako ochrany před krizí

30 %
firem digitální 
technologie reálně 
pomohly proti dopadům 
koronavirové krize

60 %
firem uvedlo, že jim 
digitální technologie 
pomohly proti dopadům 
aktuální krize



Firmy chtějí zvýšit svou kybernetickou bezpečnost

Jakých cílů v oblasti digitální transformace/Průmyslu 4.0 chcete dosáhnout v 
příštích dvou letech?

63 %

Zvýšit produktivitu

Zlepšit kybernetickou bezpečnost

Modernizovat IT strukturu

74 %

63 %

53 %

61 %

50 %

rok 2022

rok 2021

rok 2021

rok 2022

rok 2021

rok 2022



TOP 5 nejčastějších letošních opatření pro zlepšení 
kybernetické bezpečnosti

Uveďte, jaká z následujících opatření jste ve firmě udělali v posledních 
12 měsících pro zlepšení kybernetické bezpečnosti.

76 %

52 %

51 %

37 %

zlepšili jsme ochranu dat

proškolili jsme personál v oblasti kybernetické bezpečnosti

zpřísnili jsme firemní pravidla pro kybernetickou bezpečnost

provedli jsme penetrační testy odolnosti našich systémů 
(např. simulací kybernetického útoku)

83 % zlepšili jsme zabezpečení našich systémů, počítačů a dalších zařízení 



Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je stále větší překážkou 
v digitální transformaci 

77 %
firem vnímá nedostatek kvalifikovaných pracovníků jako 
velkou nebo spíše velkou překážku

66 %
rok 2021 rok 2022



Trendy vysledované za poslední 4 roky

> Více než polovina firem již má definovanou strategii pro digitální transformaci.

> Za poslední 4 roky vzrostl počet firem, které investují až pětinu svého 
investičního rozpočtu do zavádění prvků Průmyslu 4.0.

> Roste důvěra firem v roli digitální transformace jako ochrany před dopady krizí.

> Firmy navíc kladou stále větší důraz na zlepšení své kyberbezpečnosti.

> Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je čím dál větší překážkou v digitální 
transformaci (o 11 pb více než minulý rok).



méně než 50 50 - 250 více než 250

Vliv velikosti firmy na digitální strategii

71 %

Lídři – digitální strategii mají zpracovanou

Poučení – digitální strategii zatím zpracovávají

Skeptici – digitální strategií se nezabývají 

57 %24 %

20 %

47 %

9 %

19 %

29 % 24 %



Cena za Průmysl 4.0
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